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সম্পাদকের নিবেদন 

বারাসদত বিদ্রোহের ১৫* বছর পূর্ণ হুল। তিতুমীরকে নিয়ে এই 
১৫০ বছরে প্রচুর চিন্তাভাবন! করা! হয়েছে । ভারতের জাসটীয় ইতিহাসে 
তাঁর ভূমিকাটি ঠিক কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিতুমীরের জীবন- 
কাহিনী বাংলায় প্রথম লিপিবদ্ধ করেন বিহারিলাল সরকার--এই কারণে 

তাঁর বইটির এতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তিতৃমীরের বিদ্রোহের ১৫ বছৰ 
পৃন্তি উপলক্ষে তাই এই ছৃত্রাপ্য গ্রস্থটি পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় 
প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । 

বিহারিলাল সরকারের অনেক চিন্তাধারার সঙ্গে আমর একমত নই। 

তার গ্রন্থপ্রকাশের পরে তিতুমীরকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হযেছে, 

অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেইসব তথ্যের আলোকে 
বিহারিলালেব সব বক্তব্যকে আমরা নিধিচারে মেনে নিতে পারিনি। 

সমকালীন সামগ়সিকপত্রিকাগুলি তিতুমীবরের বিদ্রোহকে কি চোখে 

দেখেছিল, তা! তুলে ধরার জন্ত আমবা সমকালীন পত্রিক1 থেকে তিতৃমীরের 
বিদ্রোহ বিষষে কিছু সংবাদ সংকলন করে দিয়েছি-_ আমাদের আগে এ 

কাজ কেউ করেছেন বলে আমাদের জান! নেই । 

এই গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারটি কিভাবে কর! যেতে পাবে সে বিষয়ে 
পথনির্দেশ করেন অধ্যাপক শ্রীশস্বরীপ্রসাদ বস্থ। কাজে অগ্রসর হবার 

পর এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীমশোক মুস্তাফি প্রভূত সাহায্য করেন। তিতুমীর 
সম্বন্ধে কার্ল মার্কলের অস্তব্য সম্পর্কে তিনিই গুথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। প্রীঅশোক উপাধায় প্রথম থেকে নানাভাবে এব্যাপারে আমাকে 

সাহায্য করেছেন। 'নব্যতাবত' ও '“বীণাপাঁণি' পত্রিকায় প্রকাশিত 

বিহারিলাল সব্কাবের “তিতৃমীরে'র ছুটি সমালোচনার কথা তিনি ন৷ 
জানালে আমার অজানাই থাকত। অধ্যাপক শ্রীনরহরি কবিরাজ তিতুমীর 
বিষয়ে একদিন আমার সঙ্ষে আলোৌচন! করেন ও তার প্রকাশিত একটি 
লেখা আমাকে ব্যবহার করতে দেন। অধ্যাপক শ্রীগৌতম তের 



সৌজন্তে ডঃ মৈহুদ্দিন আমে? খানের হিষ্রি অয় দি ফরাি মৃভমেণ ইন | 

বেঙ্গল' বইটি বাবহাঁর করতে পেরেছি। গ্রীঅরুণটাঁদ দত্ত এ কাজে আমাকে 
মহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থে বাবহত বিহারিলাল দরকাবের ছবিটি জাতীয় 

স্থাগাবের সৌজন্ প্রাপ্ত। 

ছাপার ভুলের মধ্যে একটি মারাত্বক ভুল সংশোধন করে নিতে 

অন্থরোধ জানাই। ১*ম পৃষ্ঠার ১ম লাইনে “১৮৭২ গ্রীষ্টাবের জায়গায় 
'১৭৮২ গ্রীষ্টাবে' পড়লে বাধিত হব। 

সপন বন 



ব্যাদূচী 
ভিজুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই : 

বিহারিমাল সরকার ১৫৯ 
সম্পাদকের সংযোজন; 

১। লমকালীন সংবাদপত্রে তিতৃমীরের বিভ্রোহা ৬১৮৪ 

২। বিহারিমাল গ্রমঙ্জে ৮৫-৯৯ 
৩। তিতুমীর প্রসঙ্গে ১৭১১৭ 
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তিতুমীর । 
.1 

নারকেলবেড়িয়ার লড়াই । 

পপ ২22 

ও্াবিহার্রিলাল সরকার কর্তৃক 

সন্কালিত ॥ 

কলিকাতা 

₹৩ নং খুগালকিশোর দাসের লেনে 

কালপিকণ-যজ্ে 

শ্রীশরজ্চজ্র চক্রবর্তী কর্তৃক 
গুত্তিভ ও আকাশিত॥ 

১৬০৪5 সালা । 

[ পতিতৃমীব্ব"-এন্স প্রথম সংস্করণের বআখ্যাপজ এ 





উতমর্গ 

যুক্ত যোগে বন মহাঁশয়কে 

এই গ্রন্থ 

কুত্তা! চিহস্বরপ ভক্তিসহকারে 

উৎসর্গ করিলাম। 





কৈফিয়ৎ 

তিতুমীর বঙ্গবাীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনরায় পুত্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল কেন? পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার তিনটি কারণ। 

প্রথম কারণ,-_অনেকের অঙ্গরোধ ; দ্বিতীয় কারণ,__অনেক কথা বঙ্ষবানীতে 
প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় কারণ,-_পুস্তকে তিতৃর জীবনী স্থায়ী ছইবার 
সম্ভাবনা । 

জন্গুরোধ 

তিতুমীর যখন ধারাবাহিকরূপে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়, তখন 
পাঁঠকগণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিতুমীর সম্বন্ধে যদি কেহ নৃতন 
তত্ব অবগত থাকেন, তাহা! হইলে, তিনি দয়! করিয়া জানাইবেন। সে সন্বদ্ধে 

অনেকে আমাকে যথেষ্ট কপা কৰিয়াছেন। কেহ কেহ, দুই একটি 
ত্রমপ্রমাদও দেখাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত 

হইয়াছে। ভ্রমগ্রমাদ দেখাইবার যথেষ্ট অবসর ছিল। অতংপরও যদ্দি 
পুস্তকে কোন্ ভ্রমপ্রমাদ থাকে, তাহা হইলে, পাঠক, নিজগুণে দেখাইয়া 

দিবেন, ইহাই আমার সান্ুনয় অহ্ুরোধ। যদ্দি কখন তিতুমীরের ভাগ্যে 
সংস্করণাত্তর সংঘটিত হয়, তাহ! হইলে সে সংস্করণে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত 
হইবে। আমার এই শেষ অন্থরোধ,__ একবার দয়া করিয়া, “তিতুমীর” 

আগ্যোপাস্ত পাঠ করিবেন, আর আবশ্তক বুঝিলে, অবলর পাইলে, 

পাত্রাপাত্র-বিবেচনায় “তিতুমীবে*র উদ্দেশ্ত-তত্বের আলোচন! করিবেন। 





কৃতজ্ঞতা 

নিয়লিখিত মহাত্মারা “তিতুমীরে”র প্রকাশ-সন্বন্ধে বিবিধপ্রকারে 

আমায় সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের নিকট চিরকুতজ রছিলাম। 
অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ ; শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ রায়,এম এ, বি এল), 
যুক্ত সত্যচরণ শান্ী; শ্রীযুক্ত মৃদদী আদগার আলি) শ্রীযুক্ত উ্িলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় (টি, এন্, মুখাজ্জ )) বিশ্বকোষ প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেম্্রনাথ 
বন্থ ; হিতৈষী-সম্পাদক শ্রীধুক্ত কালীচরণ মিত্র বি, এ; মুরশিদদাবাদ-কাহিনী 
প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এ; দৈনিক ও সমাঁচার-চন্ত্রিকার 

সহকারী-মম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলরৃষ 
গোস্বামী এবং চব্বিশ-পরগণ| তারাগুণিয়ানিবাসী 'কল্পনা-মঞ্জরী', প্রভৃতি 

প্রণেতা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্থ। ইতি সন ১৩*৪ সাল, তারিখ ১৫ই 
আশ্বিন । 

কলিকাতা, 
১*নং রামটীদ নন্দীর গলি। | শ্রীবিহারিলাল সয়কার 









উপকন্ত্রমণিক। 

মুসলমান-বিপ্লবট। সহজে কিছু ভয়াবহ হইয়৷ উঠে। কেননা, এ 

বিপ্লব-বিভ্রাটের মূল, ধর্্মান্ধতার উৎকট উদ্দীপন।। সকল বিপ্লবে 
না হউক, অধিকাংশ বিপ্লবে বটে। মুসলমান ধর্ম্মনিষ্ঠ। স্বধর্দে 
মুসলমানের অসীম অনুরক্তি। ধন্মাচরণে যুসলমানের 'অপরিমেয় 

শ্রদ্ধা-ভক্তি। মুসলমান ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে; পরস্ত ধর্মের 

জন্ প্রাণ লইতেও পারে। মুসলমান সহজ-সাহসী ও সদা-বিশ্বাসী। 
মুনলমান উগ্ভমশীল ও শক্তিশালী । মুসলমানের সাহস আছে, 

বিশ্বাস আছে, তেজ আছে, বিক্রম আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম 
আছে, এঁকাস্তিকতা আছে, একাগ্রতা আছে, একতা আছে, ক্ষমতা 
আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় অনেকের হিতাহিত জ্ঞান 
থাকে না। নিম্নশ্রেণী মুসলমানদের অনেকেই ধর্মের উন্মত্ততায় 
উদ্ত্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই তাহার] অনেক সময় লক্ষ্য ঠিক রাখিতে 
পারে না। কোথায় কিরূপ ভাবে কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিলে, 

কিরূপ ভাবে কাজ করিলে, কাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে, দেশের ও 
সমাজের উপকার হইতে পারে, তাহা তাহার। ঠিক করিতে না 
পারিযা, অনেক সময় ধর্মের নামে ব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে বিপ্লব সাধন 

করিয়া, অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া বসে। ধন্মের পালন, ধর্মের 
রক্ষণ, ধর্মের প্রচার, ধর্মের প্রসার, হয়ত তাহাদের চরম সাধু 

উদ্দেশ্য ; কিন্তু কোন্ পথে, কি প্রণালীতে, কি ভাবে, কি প্রকারে, 
চলিলে বা চালাইলে, সে সাধু উদ্দেশ্ট সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, 
তাহ সিদ্ধান্ত করিতে ন! পারিয়া, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা অনেক 
সময় বিপথে গিয়া পড়ে। বিপথে পড়িয়াই ত তাহার! দেশপ্লাবী 
মহাবিগ্লবে আত্ম-ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে এবং পতর্গবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া প্রজ্লিত হুতাশনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে । 

পাঠক বোধ হয়, তিতুমীরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ছয়বন্ত্ী 
বর পূর্বে এই তিতুমীর ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্লিত করিয়াছিল। 



সে বিদ্রোহ-ফলে স্বয়ং তিতূমীরকে বহুসংখ্যক শিষ্ত-উপশিস্যসহ 

অপঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হুইয়াছিল। 

তিতুমীর বু গুণসম্পন্ন। স্বধন্মে তাহার যেরূপ আসক্ি- 

অনুরক্তি ছিল, আত্ম ধশ্মাচারে তাহার যেবপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, 
স্বধণ্ম প্রচার-প্রসারে তাহার যেরূপ আস্তরিকতা-এঁকাস্তিকত। ছিল, 

ত্বধর্মন-রক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা -নিষ্ঠামত্ত। ছিল, আজকাল 
মুসলমান-সন্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় 
না। তিতুমীর উদ্ঘোগী সাহসী পুরুষ,_তিতুমীর শক্তিশালী উৎসাহী 
পুরুষ । সেই তিতুমীরের তাদৃশ শোচনীয় পরিণাম, _ভীষণ- 
অপমৃত্যু কেন হইল? তিতুমীর আজ কেন ইহজগতে দন্থ্য-দানব 

অপেক্ষা! হীন-হেয় বলিয়। বিঘোধষিত হইতেছে? লোকে কেন আজ 

তিতুমীরের নাম শ্রবণমাত্র লজ্জা-ঘ্বণায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? 
লোকে কেন আজ ব্যঙ্গ-বিদ্রপে তিতুমীরের মস্তকে অজস্র গালি 
বর্ষণ করে? তিতুমীরের নাম হইলে, তাহার কথা শুনিলে, কেন 

আজ অনেক মুসলমান পধ্যস্ত হাম্ত-পরিহাস করে? কেন আজ 
দেশশুদ্ধ লোক তাহাকে এত টিটকারী দেয়? এখনও কেন স্থানে 

স্থানে পথভিখারীর! উচ্চ-কে,__ শ্লেষের সুচিভেদে, তিতুমীরের গান 
গাহিয়। থাকে ? সে গানে কি সাংঘাতিক শ্লেষ আছে, আমাদের 

অনেক পাঠক বোধ হয় তাহ! জানেন না। সেই গানটী এইখানে 

উদ্ধত করিলাম,_ 
১ নংগান। 

উন্তবে এক গ্রাম ছিল নামে নাঁবিকেলবেড়ে, 

তাতে হাজার দুই নেডে। 

ওরে বুড়ে, ওরে বুড়ি, আজকে গায়ের ভাট, 

কেন্তে দিয়ে দাড়ি কাট ॥ 

তিতুমীর বলে আল্লা, বানাইলাম বাশের কেল্লা, 

তাতে আমার নাই হেল্লা, 

যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হ'লো৷ মাঠ, 

কেন্তে দিয়ে দাঁড়ি কাট। 



শুধু গ্রেষ নহে, শুধু ব্যঙ্গ নহে, শুধু বিদ্রপ নহে, শুধু উপহাস 
নহে, গানে অবিশ্ৃষ্যকারিতার পরিণাম-স্মৃতির কি অশ্রুময় মর্মান্তিক 

শোকোচ্ছাস আছে, তাহাও দেখুন ; 

২ নংগান। 

নারিকেলবেড়ে গায়েতে একজন ছিল তিতুমীর । 

সরা-সরিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির ॥ 

পীর-পয়গণ্ঘর, কুতুব-অলি কিছুই তিনি মান্তেন্ না, 
এবার সারুলে ইংরেজের মামু জানে নাক্লে না। 
সদাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যাঁয়, একি হ'লো দায়। 
এবার মাল্লে গুলি, ভাঙ্গলে খুলি, হজরৎ গুলি খেলে না, 

এবার সারলে ইংরেজের মামু জানে নাক্লে না । 

সদাই বলে আল্লা-নবি, আমার হ'লো কি, 
জোর করে লব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ ঝি। 
তাব প্রতিফল হাতে হাতে জারিজুরি খাটলো না । 

এবাব সারলে ইংরেজের মামু জানে নাক্লে না।১ 

এখনও অনেক স্থানে নিম্নলিখিত অন্ুতাপের তাপোচ্ছানিত 

গানটী পথভিখারীর মুখে পথে পথে শীত হইয়া থাকে।_ 

৩ নংগান। 

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোল! ঝাঁট। 

হাঁজাম বাড়ী গিয়া শীন্্ গোপদাড়ী কাট ॥ 

তিতুমিরের গলাধরি নপসবদ্দি কয়, 

তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দীয়। 
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উদ্দিপরা ব্যাতের টোপ, মাথায় ॥ 
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্ছে খুলি, হজরৎ গুলি মানলে ন1। 

সাবুলে ইংরেজের মামু, এবার আর জানে রাখলে না ॥ 

১ প্রথম ও দ্বিতীয় গান দুটা ২৪ পরগণা-বারাসাতের অন্তর্গত গঙ্গানগর 

গ্রামনিবাসী কঙ্গিকাতার অনাথ বাবুর বাজারের দারোগা শ্রীযুক্ত মৃন্দী আসগর 
আলির নিকট হইতে সংগৃহীত । 

২ গানটা বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত। 



তিতুর নামে এত গ্লেষই বা কেন? এত ব্যঙ্গই বাকেন? এত 

কোপই বাকেন? এত হঃখই বা কেন? তিতু বহু গুণসম্পন্ন ছিল; 
কিন্ত বুদ্ধির দোষে তিতু কেবল আত্মহার1 হইয়াছিল। আপনার 
ধর্মমত প্রচার করাই উা্দেশ্য ছিল ; কিন্তু তিতু প্রকৃত পথ চিনিতে 
পারে নাই। এনিরাময়, এ শান্তিময়, এ সুখময় এ করুণাময় 

ইংরেজের রাজদ্বে তিতু আপনার ধর্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে 
অশান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিল । ধর্মের কাজে তিতু প্রকৃত 
ধন্মপথে যাইতে পারে নাই। ধন্ম-প্রচারে জগতের উপকার 

করিবার উদ্দেশ্য লইয়! তিতু রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তিতু 
জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রতিশোধের প্রকট কামনায় নিরীহ নির্দোষ 
হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল; টাকা-কড়ি 
লুঠিয়া লইয়াছিল; ঘর-দ্বার আগুন দিয়া পুড়াইয়াছিল ; সতী কুল- 
লক্ষ্মীর সর্বনাশ করিয়াছিল; হিন্দুর পবিত্র দেবগৃহ কলঙ্কিত 
করিয়াছিল; রাজশাসন তুড়ি দিয়! উড়াইতে চাহিয়াছিল। এই 

কি ধর্মম-প্রচারের প্রশস্ত পথ? এই কি সাধনার সিদ্ধিতত্ব? 
তিতুর যে গুণ ছিল, তিতু সেই গুণে যদি শান্তির নুধাপ্রবাহ পথ 
দিয়া, আত্মধর্ম গচার করিতে পারিত; তিতু যদি সংযম-সাধনায় 
শক্রকুলের তাড়না-লাঞ্থন1! উপেক্ষা করিয়া জিঘাংসা-প্রবণতা 
পরিত্যাগ করিতে পারিত, তাহ! হইলে তিতু অনায়াসে সিদ্ধ হইত, 

-_-এ জগতে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া নাম রাখিয়া যাইতে পারিত। তিতুর 
অদ্ভুত জীবনী। দেবত্বে পশুদ্ে মিশিয়া লোকের কি সর্র্বনাশ হইতে 
পারে, তাহা স্থিরচিত্তে দৃঢ়দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়। দেখিতে পারিলে, 
লোকের জ্ঞানের উন্মেষণ। হয়,-চৈতম্যের উদ্দীপন! হয়। তিতুর 
জীবন অগ্রাহ্য ভাবিয়া, তাহার বিস্তৃত জীবনী উপেক্ষিত হইয়াছে । 
সাহিত্যে তিতুর জীবনী অন্পমাত্র স্থান পাইয়াছে। সাধারণে কেবল 

ছুই একট! ছড়ায় তাহার জীবনীর আভাসমাত্র পাইয়। থাকে। 
একটী ছড়া এইখানে প্রকাশ করিলাম, 



ছড়া । 

পয়ার। 

শুন সব ভক্তি-ভাবে কৰি নিবেদন । 

হজরত আলির লড়ায়ের শুন বিবরণ ॥ 

কৃষ্টদেব বায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল ন্যাড়া । 

ফকিরের বুজরগীতে লোক হল পুঁড়াছাড়। 
নাই আর অন্য গতি, আঙ্গণ জাতির থাকা হল ভার। 

শরহ্মহত্যা গোবধ-আদি কল্পে একাকার ॥ 

কষেকটা জোল! মিলে তাত ফেলে মৌলবি সব হল। 

মূলুকগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল ॥ 

সেথাতে কল্পে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে । 
রৃতিকান্ত বায়ের বেটা, দেবনাথকে মাবে ॥ 

কইতে ফাটে বুক, বড় দুখ, রায় মরে গেল। 

সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥ 

কিন্ধ যত ন্যাড়াগণের ঘোড়৷ কেড়ে গিয়ে লয় । 

ঘোড়। জৌড়া ফেলে ন্যাড়া পলাইয়ে যায় ॥ 
এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, যত ন্যাড়া মেলে। 

গেরস্থ লোক পলায় মব, ঘর ছয়ার ফেলে ॥ 

তাদের ব! ছুখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়। 

দেখলে ন্যাড়া, দেয় তাড়া, বুদ্ধি হত হয় ॥ 

এইরূপ লোঁটে দেশ, অবশেষ, নারিকেলবেড়ে গিয়ে । 
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাশের ব্যাড়া দিয়ে ॥ 

তিতুমির বাদম! হল, হুকুম দিল, উদ্জিরের তরে । 
মৈজদ্দি উজির হয়ে, হুকুম জারি করে ॥ 

যেমত সব ধূলে। খ্যালা, ছেলে বেলা, যত ছেলে কবে 

ফকিরের বুজকুগী, তেমন বুঝহ অন্তরে ॥ 
ফৌজ সব ফেরে কত, দেডে যত, ইট লাটী লয়ে । 
পোষাকের কথ! তাদের, কাজ কিবে ভাই কয়ে ॥ 

শেষেতে একে আর, বীচা ভার, শুন সমাচার । 

বারঘরের কুটা লুটে কল্পে ছারখার ॥ 



সাহেব যায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে, মেজোরে গিয়ে । 

গ্রেপ তার কারণে সাহেব আইল ফৌজ নিয়ে । 
যত সব চৌকিদার, সমাচার মেজেগাীরের পেয়ে । 
মৌলুবিরদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে ॥ 
কিন্তু ঘের! মাত্র, হাতে অস্ত, দাড়াইয়ে ছিল। 

মার্মার্ শব করে, মৌলবি সব গেল । 
মাল্লে স্পাই যত, কব কত আহা মরি মরি। 

দারগাকে মাল্লে সব চারিদিকে ঘেরি ॥ 

সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দেড়ে সে পলালে!। 
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বৃদ্ধি বেড়ে গেল। 

মিশাতে পর্বত নাড়ে, ফিরে বাটে, বঙ্গে চমৎকার | 

নদে জেলার মাজিষ্টার, আইল তারপর ॥ 

কিন্ত তার জাক বড়, হয়ে দড, আছু সাহেব এল। 

মূলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল ॥ 

ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে, মিছে কিন্ধি নয়। 

একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয় ॥ 

পরদিন কামান ছোটে, সাহেব ওটে, দেলপুরু হয়ে । 
বারাঁসতের মাজিই্ার আইল ফৌজ লয়ে । 
এইটে ভেবে মনে, ডেভিমনে নদের সাহেব বলে। 

বারাসাতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে ॥ 

দেখিগে নারিকেলবেড়ে, যত দেড়ে, কেত্তা লডাই ছ্যায় | 

বুকে পিঠে মারব গোলা বাচবে কে কোথায় ॥ 
ডেভিসন্ ইএশ. বলিল, সর হইল, হাতির উপর চড়ে । 

মাবর্ মার্ শব্ধ করে চনল্লে! নারিকেলবেড়ে | 

হাতি যায় দশ বারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আটজন ইংবাঁজ । 
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ ॥ 

দারগ! সমিভারে, একত্রে যাচ্ছে মহিম দিতে । 

হাতীর আগে সুবল গোলক চল্লো লাঠী হাতে ॥ 

বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ন করে, দিল সাহেবেতে। 

দেখতে পেয়ে এল ধেয়ে যতেক হেদাতে ॥ 



তলোয়ার লাঠী হাতে, বন্দুক সাতে লয়ে কতকগুল! । 
সাহেবকে তাড়ায়ে লগ্নে চল্লে৷ কাছা খোল! ॥ 

সুবল গোলকে বলে, গগ্ডগোলে কাজ কি হেথা থেকে । 

মাথার পাতা ফেলে, এখন পার হও পাটনি ডেকে ॥ 

সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বন্দুক নিল হাতে। 

কাট্ কাট বলে গেল বজরার নিকটে ॥ 

এসে সব হল খাড়া, যত ন্যাড়া, লডাই করিবারে। 

বজরা ভামাম্নেরে বলে ইট ফেলে মারে ॥ 

সাহেবের বাঁচা ভার, বে-একতার কল্লে কাজে কাজে । 

গোট। পাচ ছয় দেওড় করে, থেকে বজরার মাঝে ॥ 

গোটা কয়েক জখম হলো, টেনে নিল পিছেব হেদাঁতের!। 

গুলিওয়ালাব কাছে সাহেব জিজ্ঞাসে অন্যরা ॥ 

দ্যাগড়ে পড়ে কি না, যায় না জানা, বজরার ভিতর থেকে । 

গুলিওয়াল! বলে সাহেব পড়লো এসে ঝুকে ॥ 

এদের কেউ মরে নিকো।, দস্ত গ্যাখ যত পাতি নেড়ে । 

জাঁনে বাচ যদি, সাহেব পলা ও হাতি চোড়ে ॥ 

সাহেবের হল ভয়, অতিশয়, এ সব দাড়। দেখে। 

ফকিরের বুজরগী আছে, কাজ কি হেথা থেকে ॥ 
হাঁতিতে হয়ে সর, মেজিষ্ার নদী পার হল। 

চক্ষে নিমিষে সাহেব ঘোলামেদে গেল ॥ 

হেদাতের হল দেশ, নেড়ে শেষ, এককালে হয়। 

কিন্তু চম্চম! লাগে ইথে গবরনরেব ভয় ॥ 

কাপটেন সাহেব ডেকে, হুকুম তাকে গবরনর যে দিল। 

কেল্লায় যেয়ে ফৌজ সব বেছে বেছে নিল ॥ 
এল সব ঘোড়ায় চড়াঃ হয়ে খাড়া, হাঙ্গার পাশে ঝোলে। 

কি শোভা করেছে তাদের পোশাকের লালে॥ 

যেন সব যমদৃত, রজপুত আদি কতকগুলি । 
সেপাই আইল সব লয়ে বন্দুক-গুলি ॥ 

ফৌজ সব এল যত, কব কত, বণিতে না পারি। 
নারকেলবেড়ে হল জ্যান যম রাজার পুরি ॥ 



কামানের শব্ধ শুনে, ফকির পানে, মৌলুবি সব চায়। 
বুজকুগী সব ফাকি জান্ গেলোবে হায় ॥ 
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে । 

এই দ্যাখ গোল্লা খাই হজবরতের ববে ॥ 
সেটাত মিথ্যা নয়, সত্য হয়, গোল্লা খেতে হবে । 

মৈজন্দী কেদে বলে উজীর কেজ লবে। 
কাঁপটেন সাহেব জোরে, ফকিবেরে কহেন এক কথা । 

দস্তপির্ হবে কি লড়ায়ে দিবে মাথা ॥ 

ফকির বলে ভাই, লড়াই চাই, দস্তগির্ না হব। 
গোল্লা মার এখন আমি ধরে ধরে খাব ॥ 

ভ্রিপদী | 

বলে ফকির, কোথায় উজীর, 

হুকুম জারি করে। 

শুনে উজীর, হলে! হাজীর, 

ফকিরের হুজুবে ॥ 

হুকুম ছ্যাঁয়, কারে ভয়, 

লড়াইতে সাজে । 

দিয়ে সায়, উজীর যাক, 

হেদাতের মাঝে ॥ 

কবে ধুম, বড জুম, 
মৌলুবি সব মাতে । 

কেউ ঢাল, তলওয়ার, 

পিস্তল লয়ে হাতে ॥ 

ধায় নেডে, কালা পেডে, 

বলে আয় ধিরে । 

হাকে হাকে, বাকে ঝাকে, 

ইট ফেলে যাবে ॥ 

ইঙ্গবেজে, তবে সাজে, 

হুকুম দিল কাপ.টেনে । 



হুকুম পেয়ে, সেপাই ধেয়ে, 

যায় কেনা পানে ॥ 

তোপ ছাড়ে, দেড়ে পরে, 

মরে ঝাকে ঝাকে। 

ঘোর শবদ, স্তুনি তবধ, 

আল্লা বনে ডাকে ॥ 

কোন দেডে, যায় দৌড়ে, 
তরূক্ সণ্ডারে কাটে। 

কোটা ফাটে, ধুম ওটে, 

ব্যোমের গোল্লা ছোটে ॥ 

কব কত, মমীন্ যত 

পলায়ে যায় ঘরে । 

হকু কয়, মিথা নয়, 

গেলা ছারে খারে | 

এই ত ছড়া । কিন্তু ছড়ার আভাসে কি জীবনী শিক্ষার তৃপ্তি- 
সাধন হয়? তিতুর জীবনী কেবল মুসলমানের নহে; হিন্দু, খৃষ্টান, 

শিখ, পারনিক, সকল জাতির পাঠ্য । পাঠ্য কেন, শিক্ষনীয় বলিয়ী, 
তিতুর জীবনীতে উদ্ভ্রান্তের ভ্রান্তি কাটে,_ অশাস্তের শাস্তি আসে, 
উন্মাদের প্রলাপ ছুটে,_মূটের মোহ টুটে। 

৩ কলিকাত৷ বরাহনগর নিবাসী টাকীর অন্যতম জমীদার শ্রদ্ধাভাজন 

সুহৃদ ্ীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্, এবি, এল, মহাশয়ের নিকট হইতে 
এই ছড়ার কিয়দংশ প্রাপ্ত হই। সেই অংশ বঙ্গবাঁসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পরে “ছত্্রপৎ-শিবজী” ও “প্রতাপাদিতা” প্রণেতা ভক্তিভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত 

সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র ছড়ার পাঙুলিপি সংগ্রহ করিয়া দেন। 



প্রথম পন্লিচচ্ছদ 

জন্ম 
ডু, খ্রীষ্টাব্দে জেলা ০৭ বাছুড়িয়৷ থানার অন্তর্গত 

হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর গ্রাম বেজল 

সেন্ট্রাল রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ 
দক্ষিণ-পূর্বের্ব। হায়দরপুর হইতে ইছামতী নদী প্রায় হই ক্রোশ 
পথ দূরে অবস্থিত। তিতুমীর মুসলমান। হায়দরপুর গ্রামে 
অধিকাংশ মুসলমানের বাস। 

তিতুর কাল 
তিতুর জন্মগ্রহণ করিবার পঁচিশ বৎসর পূর্বে মাত্র পলাসি- 

ক্ষেত্রে ব্রিটিস-রাজের বিজয়-পতাক! প্রোথিত হইয়াছিল। তখন 

মুলমান-সাআ্রাজ্যের গৌরব-স্থৃতি মুসলমানের অন্তস্থলে জাজ্জল্য- 
মান ছিল। সে ন্মৃতি-তাপের উষ্ণ ধূমোচ্ছাস তখন মুসলমানের 
প্রাণে প্রাণে পলকে পলকে উদগত হইতেছিল। তখন বঙ্গদেশ এক 

প্রকার অরাজকবৎ হইয়। উঠিয়াছিল। ব্রিটিসের প্রতৃত্ব তখন বে 
বদ্ধমূল হয় নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন একেবারে নিরুপদ্্রব 

হইতে পারে নাই। চোর-ডাকাইতের চরম অত্যাচারে, জমিদার- 
গণের দোর্দগু প্রতাপে, হুর্বলের উপর সবলের আক্রম-বিক্রমে, 

সকল প্রকার শাসন-শৃঙ্খলার অসম্ভাবে, সমগ্র বঙ্গভূমি উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়া! পড়িয়াছিল। 

তিতুর বংশমর্যযাদ! 
হায়দরপুর চবিবশ পরগণার একটী গগুগ্রাম। সাধারণ 

গ্রামবাসী মুসলমান অপেক্ষা তিতুমীরের সাংসারিক সম্বন্ধ উচ্চতর | 
যুন্সী আমীর একজন সন্ত্রস্ত ধনী জমিদার ছিলেন। বৈবাহিক 
সম্বন্ধে মুন্সী আমীরের সহিত তিতুর আত্মীয় সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। 
তিতুর বংশমর্ধ্যাদা বড় ছিল। 

১৩ 



তিতুর ঘুন্তি 
তিতু সুন্দর স্থপুরুষ ছিল। তপ্ত কাঞ্চননিভ গৌরাভ ;_বলসার 

গিরিগজবৎ খর্ব দেহ-বলিষ্ঠ ও ন্ুুসম্নদ্ধ;+_বদনমগুল গ্রীতি- 
প্রফুল্ল তাময়,_বিধৃম বন্থিবং নয়নযুগল নিত্য তীব্রোজ্জল। তিতুকে 
দেখিলে মনে হইত,তিতুর দেহ ধন্ম-সাধনার জন্য নহে,_সমর- 
লীলার জন্য গঠিত হইয়াছে । সে দেহ ধর্ম-ভাব গ্যোতক নহে,_ 
বীরত্ব-বীধ্য-ব্যপ্ক | 

তিতুর বাল্যাবস্থা 
যে তিতু উৎকট ধর্মমদোতকটতায় সুপথ চিনিতে না পারিয়া, 

উন্মত্ত এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল, সেই তিতু বাল্যকালে স্বধর্থ্ে 
শ্রদ্ধাবান্ ছিল। আপনার ধর্ম-নিষ্ঠায় তাহার প্রগাঢ় আসক্তি ও 
অনুরক্তি ছিল। আপনার ধন্মে তাহার যেরূপ আসক্তি ছিল, 
আপনার সম্প্রদায়ের উপরও তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। 

মুদলমান শক্তির উচ্ছেদ চিন্তায় বালক তিতুর প্রাণ নিত্য ভ্িয়মান 

হইত। তিপু সুলতানের শোচনীয় পরাভব ও দিল্লীশ্বর সাহ 

আলমের অবস্থা-বিপর্যযয়ের কথা স্মরণ হইলে, তিতু প্রাণে ব্যথ৷ 
পাইত। আত্মেতর মুসলমানের তিতুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। 
সে মনে করিত, যে কোন মুসলমান, তাহার ভ্রাতা, পিতা, মাতা, 
কিম্বা অন্ত কোন আত্মীয় অপেক্ষাও আতীয়। স্বধশ্মে যাহার এত 
অনুরাগ, স্বসম্প্রদায়ে যাহার এত মমতা, আত্মধর্মশামনে যাহার 

এত শ্রদ্ধা, তাহার হৃদয়ে যে স্বধন্মাবলম্বী, সর্বোচ্চ শক্তিশালী 
দিল্লীশ্বরের অধঃপতন শেলসম বাজিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? 
তিগুর পরাভবে এবং সাহ আলমের ভাগ্য-বিপধ্যয়ে মুললমানের 
গৌরবভান্ জন্মের মতন অস্তমিত হইল, বালক হইলেও, তিতু 
বোধ হয়, আপনার স্বধন্মান্ুরাগের দীপ্তরাগপ্রভায় তাহ! হাদয়ঙ্গম 

করিয়াছিল। সেই নিত্য-প্রবুদ্ধ ধর্মানুরাগের উন্মেষণায় বুঝি 
তিতুর বালক-হৃদয়ে মুসলমান-গৌরব-উদ্ধারের অসাধ্য-কষ্পনা 
জ্বলিয়া উঠিত! তিতুর বাল্য-যৌবনের কাধ্য-তাৎপর্য্যে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 
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ত্বিতুর যৌবনাব্ছা 
মুসলমানের গৌরব উদ্ধার হয়ত তিতুর আজন্ম আকাজ্কা। 

'তিতুর উদ্দেশ্ট ভাল; তিতুর স্বজাতিগ্রীতিও প্রশংসার ; কিন্তু তিতু 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহ। সর্ববথ! নিন্দনীয়। 
ভ্রাস্ত তিতু মনে করিয়াছিল, পাশব-বিক্রমে আপন দেশের উদ্ধার 
হবে, আপন ধর্মের উদ্ধার হইবে, আপন জাতির উদ্ধার হইবে, 

আপন সমাজ্জের উদ্ধার হইবে। তিতু একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ; 
তাই উদ্দেশ্সিদ্ধির যে পথকে প্রকৃষ্ট ভাবিয়াছিল, সেই পথের 
পথিক হইবার জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহমনকে প্রস্তুত 
করিয়াছিল । 

যৌবনে তিতু সংসাপী ছিল। তিতু স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া 
ংসার প্রতিপালন করিত। ১৮১৫ গ্র্রীষ্টাব্ধে তিতু কলিকাতায় 

পেশাদারী পালোয়ান হইয়াছিল। পালোয়ানী পাশব-বিক্রম 

প্রকাশের একতম পথ নহে কি? কেবল পালোয়ানীতে তিতু 
তৃপ্ত হইল না। পালোয়ানীতে ত অন্ত্রেরে সম্পর্ক নাই। 

পালোয়ানের পা্যাচে ত অস্ত্র-শিক্ষা নাই। অস্ত্র শিক্ষা না হইলে, 

অন্ত্র-ব্যবহার করিতে ন! পারিলে, অন্ত্র-সঞ্চালনের কৌশল আয়ন্ত 
না হইলে, অন্ত্রের লক্ষ্য-নির্ধারণের শক্তি না জন্মিলে, পাশব-বিক্রমে 

উদ্দেশ্তাসিদ্ধির আশা বৃথা । তাই বুঝি, তিতু পালোয়ানী ছাড়িয়া, 

নদীয়ায় কতকগুলি জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের চাকরী গ্রহণ 

করিয়াছিল। পাশব-বিক্রম-সঞ্চয়ের ফল হাতে হাতে ফলিল। তিতু 
জমিদারদিগের চাকুরী করিবার সময় একট। বিষম দাজা-হাজামায় 

লিপ্ত হইয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার কারাদণ্ড হয়। 
তিতুর ধর্ম্ততত্ব 

কারাবাস হইতে যুক্তিলাভ করিয়া আসিলে পর, এক সময় 
দিল্লীর রাজপরিবারের কোন এক ব্যক্তির সহিত তিতুমীরের আলাপ 

পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয় তিতুমীরের মতাস্তর অবলম্বনের 
অন্তম একটা হেতু হইল। ধাহার সহিত আলাপ-পরিচয় 
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হইয়াছিল, তিতু তাহার সহিত মক্কায় গিয়াছিল। তখন তিতুর বয়স 
৩৯ বংসর। মকা-তীর্ঘে সৈয়দ আহম্মদের সহিত তিতৃুর আলাপ 

হইল। সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান ওয়াহাবী-সম্প্রদায়ের অন্যতম 
প্রচারক । পরস্ত সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মত- 
সংস্কারক। তিনি অনেকগুলি নূতন মতের প্রবর্তন করেন। এখন 
অনেক মুসলমানের নিকট সৈয়দ আহম্মদ “ইমাম” বলিয়া সম্মানিত 
ও পুজিত হইয়া থাকেন । মক্কায় তিতু এই সৈয়দ আহম্মদের, শিব 
গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন তিতু যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়! 
আনিতেছিল, সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব তাহারই সহায়-পোষক 
হইল। ধর্মের জন্ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ধর্ম, সৈয়দ আহম্মর্দের ইহাই 
প্রধানতম মত। মুসলমান ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া যদি যুসলমান 
জাতির উদ্ধার সাধন হয়, তাহা হইলে, মুসলমানদের উদ্ধার 
হইল । 

তিতু যে গুরুর শিষ্য হইয়াছিল, সেই গুরু তিতুকে শিখাইয়া- 
ছিলেন, যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন ধার্ম্মর জন্য যুদ্ধ করিবে । 
তিতু যে মন্ত্র পাইয়াছিল, তাহাতে তিতু বুঝিয়াছিল, ধর্মের জন্য 

প্রাণাস্তপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। তিতু এই গুরুর আদেশ শিরোধার্ধ্য 
করিয়া, এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া- 

ছিল। তিতু বাল্যে যাহা চাহিয়াছিল, যৌবনে যাহার পোষণ 
করিয়াছিল ; প্রোঁঢ়ে তাহাই পাইল। 

ভিতুর ওয়াহাবীত্ব 
এইখানে ওয়াহাবী তত্বের একটু তাৎপর্য্য প্রকাশ কর! 

প্রয়োজনীয় ঃ নহিঙে তিতুর মতট1 ভাল বুঝা যাইবে না। 
সাধারণতঃ মুসলমানের “মুন্নি ও সিয়া” নামে হুই সম্প্রদায় আছে। 
বাহাগঠনে, বাহা-অন্ুষ্ঠানে, ধর্মসংক্রাস্ত বাহোৎসবে এবং পবিত্রতার 

বাহা-ভাব-প্রণোদনে “সয়া সম্প্রদায়ের পরম-গ্রীতি । পনুন্সি” 

সম্প্রদায়ের ইহার বিপরীত ভাব। তাহাদের মত, _বাহ্ামুষ্ঠান 
প্রকৃত মুসলমান ধর্মসম্মত নহে। পবিত্র স্থান পরিদর্শনে সুফল 
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হয়, সাধু ব্যক্তির সাধন-পুজায় লাভ আছে, “সিয়া”" সম্প্রদায়ের এই 
বিশ্বাস। ন্ুক্সি-সম্প্রদায়ের কিস্তু এ বিশ্বান নাই। এই ছুই 
লম্প্রদায়ের আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। সেপসকল দলের 

কার্ধ্যানুষ্ঠানের অল্পবিস্তর তারতম্য আছে। মতবিরোধ হেতু সিয়া 
ও স্ুন্নি-সম্প্রদায়ে চিরবিরোধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ওয়াহাবী, 

সুশ্নি-সন্প্রদায়ের একটি শাখা । “ওয়াহাবী” কথাটি মু্গত আরব 
দেশের এক সম্প্রদায়ে প্রযোজ্য । এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সেখ 

আবছুল ওয়াহাবের নাম হইতে “ওয়াহাবী” নামের স্থষ্টি হইয়াছে। 
গত শতাব্দীর প্রারস্তে মধ্য-আরবের নাজদ প্রদেশে আবছুল 

ওয়াহাবের জন্ম হয়। তিনি এই মত প্রচার করেন, “এক ঈশ্বরকে ই 

বিশ্বাস করিবে। কেবল তাহাতেই নির্ভর করিবে । যাহাতে 

ঈশ্বরের অপগমত। হয়, সেরূপ ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। 

কোনরূপ মৃত্তি, উৎসব বা উপবাসাদি মন্তষ্ঠানে যেন মতি-গতি ন! 
থাকে ৷ তরবারির পাহাযো যুসলমান-ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতে 

হইবে।” 
বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতে ওয়াহাবী মত প্রবন্তিত হয়। 

এই সময়ে ফরিদপুরের কাজি সরিয়াতুল্লা বঙ্গদেশে এই মতের 
প্রবর্তন করেন। ইহার শিশ্য-উপশিশ্বর্গ ফেরাজি বলিয়া অভিহিত 

হইয়া থাকে। নানা কারণে ইহারা ভারতে প্রবল হইতে পারে 
নাই। কিন্তু সরিয়াতুল্লা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে 
বঙ্গের মুসলমানের সৈয়দ আহম্মদের মত শীস্্ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে 

সক্ষম হইয়াছিল। অযোধ্যার রায়বেরিলিতে সৈয়দ আহম্মদ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, টক্কের 
নবাব আমীর খঁ। পিগারীর একটী সৈনিক-পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৭ 
খ্রীষ্টাব্ধে তিনি টক্ক পরিত্যাগ করিয়। দিল্লী গিয়াছিলেন। তথায় 
তিনি বিখ্যাত সাহা আবছুল আজিজের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন। সাহা 
আবুল আবিঞ্জ ভারতের একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত 
ছিলেন। ভারত ছাড়াইয়া তাহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল। 

১6 



মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল । 
সৈয়দ আহম্মদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে ধর্ণম- 

বুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮২১ শ্ত্রীষ্টাব্ষে তিনি কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। পরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় যান। তথা হইতে 

১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি আবার কলিকাতায় আসেন। শিখদের 

সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টান্ধের মে মাসে 
কালাকোটে শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। 

পাবনার মহম্মদ হোসেন সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক খালিপা-পদে 

নিযুক্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ মহম্মদ হোসেনকে যে সনন্দ দেন, 
তাহাতে সৈয়দের মতের আভান পাওয়া যায়। সেই আভাসটুকু 

এই,__ 
(১) ভগবানের বিভূতি যেন মান্গুষে আরোপিত না হয়। 
(২) কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠান ব। বাহ্যোৎসব করিবে ন|। 
প্রথম মতের ব্যাখ্যা এই,_পরী, প্রেত, ভূত, পুরোহিত, শিষ্কু, 

ছাত্র, পীর-পয়গন্বর কাহারও ভাল করিবার শক্তি নাই, মন্দ 
করিবারও ক্ষমতা নাই। গীর-পয়গন্বর, পরী, প্রেত, কাহারেও পুজা 
করিবে ন1। 

দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা এই,_বিবাহে বা মৃত্যুতে কোনরূপ 
উৎনব-অনুষ্ঠান করিবে না। সমাধি সজ্জিত করা, সমাধির উপর 
ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করা, তাজিয়া তৈয়ারি করা, মৃতের বাংসরিক 

উৎসব করা, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কথায় না হয়, তরবারিতে লোকের 

মতি-গতি ফিরাইবে । 

এইরূপ মত লইয়া সৈয়দ আঁহম্মদের শিষ্য তিতুমীর দেশে 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই মতের অনুসরণ করিতে গিয়া, তিতুমীর 
আগুন জ্বালাইয়! দিয়াছিল। এই মতের প্রভাবেই তিতুর পাশব- 
বিক্রম প্রকাশের পথ প্রশস্ততর হইল ।' 
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ছিতীর পন্রিচ্ছেদ 
তিতুর ধর্প্রচার 

১৮২৯ শ্রীষ্টাবধে তিতুমীর মক্কা হইতে ফিরিয়া আসে। মক্কায় 

হজ করিবার পর তিতুর নাম তিতু মিঞা হইল। হায়দরপুরে 
তিতু মিঞা আপনার ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তখন 
বাঙ্গালীর অনেক মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনেকট। হিন্দুর হ্যায় 

ছিল। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাগ্যকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় 
হিন্দু-আচারী। তাহারা হিন্দুর ন্যায় চলিবে, ইহা তিতুমীর সহিতে 
পারিল না। তিতু উদ্ভোগী শক্তিশালী পুরুষ। কেবল হিন্দু 
মতে নহে,যে সকল মুসলমান তিতুর মতাবলম্বী ছিল না, তিতু 

তাহাদিগকে আপনার মতাবলম্বী করিবার জন্ত প্রাণাস্তপণ করিল। 
নিজ গ্রামে এবং নিকটবর্তী গ্রামে নব-সংস্কৃত ওয়াহাবী ধর্ম 
প্রচারিত হইতে লাগিল। তিতুর ধর্মমতে অনেক মুসলমানও গ্রীত 

নহে। তিতুধ মতে গীর-পয়গন্বর মাঁনিতে নাই।_মন্দির-মস্জিদ 

তৈয়ারি করিতে নাই,- শ্রাদ্ধ শাস্তির (মুসলমানী কথা,-“ফয়তা, ) 
প্রয়োজন নাই,_-টাক। কর্জ দিয়! সুদ লইতে নাই। তিতু প্রচার 
করিল,-_পর্ববোপলক্ষে বা পুত্র-কম্তার বিবাহে বাছ্যোগ্ভম করিবে 
না,__-কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না। অন্যান্য ধন্দমতাবলম্বী সন্তাস্ত 

মুলমানের। তিতুর ধর্মগ্রচারে রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তবে নি্ন- 
শ্রেণীর মুসলমানেরা তিতুর বাকৃপটুতায় বিমোহিত হইয়া তিতুর 
দ্ললভূক্ত হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় তিন চারি শত 
লোক তিতুর শিশ্বত্ব স্বীকার করিল। যাহার! তিতুর শিত্বত্ব গ্রহণ 
করিত, তাহাদিগকে দাড়ি রাখিতে হইত। এই দাড়ির একটা মাপ 

নির্ধারিত হইয়াছিল। দাড়ি, কাছা-খোল। এবং মাথার মধাযভাগ 
কামান, তিতুর মতের বিশিঞ্ক বাহ স্বাতগ্থ্য-নিশানা। শিশ্তগণের 
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প্রতি কঠোর আদেশ হইল, যাহার। স্বদলভূক্ত নহে, তাহাদিগের 
সঙ্গে যেন কোনরূপ সমাজ-সংশ্রব না থাকে। ক্রমে তিতুর শক্তি 
বাড়িতে লাগিল। নারকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্থ্ে দশ পনের ক্রোশ 
ব্যাপী ভূভাগে তিতুর শক্তি প্রসারিত হইল। 

যাহারা তিতুর শিত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার! রাত্রিতে তিতুর 
বাড়ীতে সমবেত হইত। এই সময় একজন ফকির আসিয়া 

তিতুমীরের সহায় হইয়াছিল। ফকির নানাপ্রকার এন্দ্রজালিক 
ব্যাপারে অশিক্ষিত লোকদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। 

তাহার এন্দ্রজালিক প্রভাবে এবং তিতুর প্রচার-গুণে দলে দলে 
লোক আসিয়া ফকির এবং তিতুর পদানত হইল । যখন শিষ্য 
দিগের ভক্তি চরমে উঠিয়াছিল, তখন তাহারা আহার-নিভ্রা ও 
বিষয়-কন্মন পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র তিতুমীর ও ফকিরের সেবায় 
নিযুক্ত থাকিত। জোলার। বন্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্যে মনোযোগ 
করিত ন। এবং পরিবারাদির কোন তত্ব রাখিত না; কেবল তিতুমীর 
ও ফকিরের নিকটে থাকিত। ভক্তির ইহাই তত্বতঃসিদ্ধ ধর্শ। 
তিতু অবস্থ ভাবিত, লে বাহা করিতেছে, যাহ! বলিতেছে, তাহাই 
সত্য। ভক্ত শিষ্যেরাও বুঝিত, তাহাই সত্য। সত্যের প্রচার 
হউক, ইহাই গুরু-শিষ্যের চরম উদ্দেশ্য | 

তিতুর নিন্দা 
তিতুর মত সত্য কি নিত্য, মিথ্য। কি অমুলক, তাহার বিচার 

করিবার এস্থান নহে। তবে তিতু যাহ! সত্য ভাবিয়াছিল, তাহার 

প্রচার সে অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়াছিল। প্রচার হউক; কিন্তু 
প্রচারের পথ ও প্রণালী পাপান্বিত। তিতু বহু গুণ-নম্পয় ছিল; 

কিন্ত তিতু পরধর্দ সহিতে পারিত না। সেই পরধর্ণ্ অসহিষ্তা 
সাহার পাশব-বিক্রমের উত্তেজিক1 হইয়াছিল । তাই তিতুর প্রচার- 
উদ্দেস্টয সফল হয় নাই। এই পরধর্মের অসহিষুতাফলে তিতুর 
গুরু সৈয়দ আহম্মদ পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই। আহম্মদের 
শিশ্বগণ গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে পুর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়! 
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নৃতন মতে কান্ত করিয়াছিল; কিন্তু পরধর্ম্মের অসহিফুতাটুকু চাপিয়া 
রাখিতে পারে নাই। পরের ধর্ম সহিতে পারিত না৷ বলিয়া 
আহম্মদের শিহ্যমগ্ডলী পরধর্মাবলম্বীকে আক্রমণ করিয়াছিল। 
একজন পঞ্জাবী মালিক মহরমের সময় মুসলমানের মসজিদ ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছিল। তাই তাহার জমিদার তাহার অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে 
বন্দী করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ উত্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। এ বংসর এপ্রিল মাসে আহম্মদশিষ্য ফরিদপুরের 
সরিয়ংটল্লা! একটা গ্রাম আক্রমণ করিয়] গ্রামটী লুঠিয়।৷ লইয়াছিল। 
গ্রামের একজন লোক তাহার মতাবলম্বন করে নাই বলিয়া, সমগ্র 
গ্রাম লুষ্িত হইয়াছিল। পরের ধর্ম সহিতে না পারিয়া, পরের 
ধণ্মকে ঘ্বণা করিয়া, পরধম্ম্পকে আক্রমণ করিলে, বিরোধ ঘটে। 
সেই বিরোধইত সর্ধবনাশের মূল । 

তিতু পরধর্মাবলম্বী_এমন কি পরমতাবলম্বী মুসলমানকে ঘ্বৃণা' 
করিত। এ ম্বণার ফলে তিতুর পাশব-বিক্রমের প্রয়োজন হয়। 

তিতু গ্রাম লুঠিয়াছিল; এমন কি, মুসলমানের মস্জিদ পুড়াইয়! 
দিয়াছিল। এ উৎপাতের অবশ্য উত্তেজনা হেতু হইয়াছিল। 
তিতুর আচরণে অস্ত মতাবলম্বী মুসলমানের! উৎকণ্িত হইল। 
তাহার! পুঁড়া-গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট তিতুর 
আচরণের কথা জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের 

মতানুসারে চঙ্গিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার 
রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায় মহাশয় তাহাদিগকে সাস্তবনা 
করিয়া বাড়ী পাঠাইয়। দেন। 

ভিতুর দাজ' 
এই সময় ৬কৃষ্ণদেব রায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। 

সাধারণতঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার তখনও শকিশৃন্ত হুদ 
নাই। তবে নবাব আলিবন্দী খার সময় যে সম্মান-গৌরবে, ষে 
বীরত্ব-বিভবে, যে শক্তি-সামর্থ্যে, যে জ্ঞান-বিক্রমে বাঙ্গালার 
জমিদারবর্গ যশত্বী হইয়াছিলেন, তিতুমীরের সময় জমিদারবর্গের 
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সে সন্মান-গৌরব, সে বীরত্ব-বিভব, সে শক্তি-সামর্ধ্য, সে জান" 
বিক্রম ছিল না। আলিবদ্ীর সময় জানকীরাম আলিবর্দীর প্রধান 
মন্ত্রী ছিলেন; রায়ছুল্ল উড়িব্যার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন ; রায়- 
গড়ের জমিদার যুসলমান সৈশম্তগণের সহিত অসীম বিক্রমে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন ; জমিদার পালোয়ান সিংহ মুলমান-সৈম্ের অধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন; জগৎ শেট দ্বিতীয় ধনকুবের ছিলেন। তিতুমীরের 
সময় জমিদারবর্গ এরূপ যশোভাক্ ন। হউন; কিন্তু তখনও প্রজার! 
জমিদারগণকে ভয় করিত; জমিদারগণ অবাধ্য অশান্ত প্রজাগণের 

শাসন করিতেন; বাঙ্জালায় ইংরেজ-রাজত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বটে ; শাসনেরও অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাও হইয়াছিল 
বটে; কিন্তু জমিদারবর্গ তখনও একেবারে হৃতশক্তি হন নাই? 
তখনও প্রজা-জমিদারের স্ত্বান্বত্ব নির্ণয় করিবার আইন-কাম্থনের 

স্ষ্টি হয় নাই; তখনও জমিদারের নামে কোনরূপ অভিযোগ- 
কল্পনার কথ। প্রকাশ হইলে প্রজার রক্তশোবণ সুদুর-পরাহত হইত 
না; তখনও কোনরূপ অত্যাচার করিয়া, প্রজার কোন প্রকারে 

পার পাইবার সম্ভাবনা! থাকিত না। সুতরাং প্রবল প্রতাপান্বিত 

জমিদার কৃষ্দেব তিতুমীরের বিরুদ্ধে আপনার প্রজামগ্ডলীর 
অনুযোগ শুনিয়া, তিতুমীরের মতাবলম্বী প্রজাদদিগকে শাসন 
করিবার চেষ্ট1! না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? 

কৃষ্দেব ছকুম দিলেন, ভাহার জমিদারী মধ্যে যাহার! ওয়াহাবী 
মতাবলম্বী, তাহাদদিগের প্রত্যেককে দাড়ির উপর আড়াই টাকা 
করিয়া খাজন। দিতে হইবে। হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণের 
পুড়া গ্রামে নিবিবন্ষে দাঁড়ির খাজন! আদায় করিয়াছিলেন। পরে 
তিনি সর্পরাজপুর গ্রামে খাজন! আদায় করিতে অগ্রসর হন। 
তিতুমীর এই খাজনার কথ শুনিয়। ক্রোধে জলিয়া উঠিয়াছিল। 
সর্পরাজপুর গ্রামে যে খাজন। আদায় করিবার চেষ্টা হইবে, 
তিতুমীরের দলভুক্ত লোকের পূর্বের তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। 
তাই তাহারা পুর্ব হইতে সর্পরাজগুরে দল বাঁধিয়া এক হইয়াছিল। 

কর্শী 
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সর্পরাজপুরের লোকের! হায়দারপুর গ্রামে গিয়া জমিদায়ের 
কথ। জানাইল। জমিদার দাড়ি প্রতি জরিমানা আদায় করিবেন 
শুনিয়। তিতু ক্রোধ কম্পিত কলেবরে বলিয়! উঠিল, “আমাদের 
ধর্মের কথায় কথা কহিবার কাফেরের কোন একতিয়ার নাই। 
কৃফ্দেব শয়তানি করিতেছে । তোমর1! জরিমীন৷ দিও না। 
জমিদার ভাকিলেও তাহার কাছারিতে যাইবে না। তারপর যাহ! 
করিতে হয়, আমি করিব।” 

তিতুর কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্ত জমিদারের 

প্রবল প্রতাপের বিভীষিকা যাহাদের মনে আবিভূত হইল, তাহার! 
তিতুর তেজন্বী নিভীক আশ্বীস-বাক্যেও ইতস্তত করিতে লাগিল। 
তিতু আবার এমনই অগ্নিবর্ধা জলস্ত উৎসাহ-বাক্যে সাহস দিল যে, 
বিষম বিপদ্ত্রাণে তিতুর শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। 

ইতিপূর্বে জমিদার সর্পরাজপুরবাসী তিতুর মতাবলম্বী মুসলমান- 
দিগকে কাছারী ডভাকাইয়া লইয়! জরিমান1 দিবার হুকুম করিয়া- 
ছিলেন। মুমলমাঁনের জরিমানা দিব বলিয়া! দশ দিনের সময় 
লইয়াছিল। 

দশ দিন কাটিয়া গেল। তিতুর কথায় কেহ আর জরিমান। 
দিতে জমিদারের কাছারিতে যা নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব তিতু- 
শিষ্ত যুসলমান-প্রজাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন 
বরকন্দাজলহ ভাড়ারী মুচিরামকে পাঠাইয়! দেন। মুচিরাম সর্প- 
রাজপুরে উপস্থিত হইয়া দেখে, তিতু শিষ্যসহ নমাজগৃহে নমাজ 
পড়িতেছে। মুচিরাম জমিদারের হুকুম জানাইল। তিতু বিকট 

হান্তে যেন তীব্র বিছ্যাঢুচ্ছাস উদগাঁর করিয়া মুচিরামকে ধরিবার 
জন্গ হুকুম দিল। হুকুম শুনিয়! মুচিরাম পলায়ন করে। বরকন্দাজ 
পলাইতে ন। পারিয়া তিতুশিষ্য কর্তৃক নিঙ্গিত ও লাঞ্ছিত হইল। 
এদিকে মুচিরাম কিরিয়া গিয়া, কৃষ্ণদেবকে নকল সমাচার অবগত 

করিল। কৃষ্দেব তখনই তিতুকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারজন - 
বরকন্দাজ পাঠাইয়! দেন। বরকন্দাজেরা লাঠি লইয়া ছুটিল; কিন্ত 

২ 



গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই অবাকৃ! তাহারা দেখিল, তিতুর বছু 
বলবান শিষ্য সকলেই সলগুড় সুনজ্জিত। একটু অগ্রসর হইলে, 
কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। অবস্থা বুঝিয়া, তাহার। 
প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিল; অর্থা নিঃশবে নীরবে প্রভুর আজা! 
প্রভূর জন্য রাখিয়া সকলে পলায়ন করিল। 

কষ্দেব কৃতজ্ঞ কিন্করকুলের কর্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া 
আপন অনৃ্টকে শতবার ধিকার দিলেন। আর করিবেন কি? 
তিতুর বিক্রমচর্চায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, ছটে। হুমকীতে তিতু 
ভয় পাইবার লোক নহে; ভাল এখন থাক্, সময় বুঝিয়! ব্যবস্থা! 
করিতে হইবে। অতঃপর তিতুকে শাসন করিবার জন্ত তিনি প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন। তিতুকে শাসন করিবার যোগ্য লোকবল 
সংগৃহীত হইলে পর, একদিন কৃষ্ণদেব প্রায় তিন চারিশত লোক বল- 
সহ সর্পরাজপুরে প্রবেশ করেন। একট দারুণ দা বাধিয়া গেল। 
অনেকগুলি বাড়ী লুঠ্ঠিত হইল। তিতুর নমাজঘ্বর ভম্মীভূত হইয়া 
গেল। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হইল না। বাছড়িয়া 

থানায় পুলিশকে উভয় পক্ষ সংবাদ দিল। জমিদারের লোকের। 
অভিযোগ করিল,__“তিতুর দল আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া 
কয়েদ করিয়াছে” তিতুমীরের লোকেরা বলিল,_-“জমিদারের 
লোকেরা লুটপাট করিয়াছে।” থানার মুহুরী তদারক করিবার 
জন্যে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার কৃষ্ণদেব 
পলায়ন করিয়াছিলেন। কিছুদ্দিন লুকাইয়া থাকিয়া! তিনি ৭ই 

জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েন্ট মাজিষ্টরের নিকট হাজির হন। 
তিনি জবাব দিলেন, _-“আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এইই 
দাঙ্গার সময় কলিকাতায় ছিলাম।” ইতিমধ্যে বসিরহাটের দারোগ! 
রামরাম চক্রবর্তী তদন্তের ভার লইয়া অকুস্থলে আসেন। তাহার 

তদন্তে সিদ্ধান্ত হইল, জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্যই 
তিতুমীরের লোকের! নমাজ-ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের 
কথ শুনিয়া, তিতুমীরের লোকেরা পলায়ন করিল; তাহার! আর 
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আদালতে হাজির হইল না। দারোগা বলিলেন, “জমিদারের 
নামে যে অভিযোগ আলিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইল না।” ভবে 
দারোগা মারামারির অভিযোগে উভয় পক্ষকে মাজিষ্টরের নিকট 

পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্টর মোকদ্দমার ব্যাপার দেখিয়! কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইলেন। তিতুমীরের লোকেরা বলিল,-“এই দাক্বা-হাঙ্গামার 
আঠার দিন পরে জমিদার মোকদ্দমা আনিয়াছেন; অতএব এ 
মোকদ্দমা চলিতে পারে ন11” তাহারা দারোগাকে ঘুষখোর বলিয়া 
অভিযোগ করিল। সাক্ষী তলবের জন্য প্রার্থনা হইল। মাজিষ্টর 
কোন কথা ন৷ শুনিয়া, উভয় পক্ষকে খালাস দেন। 
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তৃতীয় পন্রিচচ্ছদ 

তিতুয় কোপ 

অভিযোগে তিতুমীর ও কৃষ্দেব অব্যাহতি পাইলে পর, উভয়ে 
আপন আপন লোকজনসহ নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসে। কোন 
ইংরেজ লেখক বলেন,_“অতঃপর তিতুমীরের উপর জমিদার পক্ষ 
হইতে নানাপ্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। তিতুর মতাবলম্বী 
মুনলমানদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বাকি খাজনার 

আদায়চ্ছলে গ্রেপ্তার করিয়! আনা হইত । দেওয়ানী আদালতে 

অনেক মিথ্যা অভিযোগে অনেকের উপর ডিক্রিজারি হইয়াছিল । 

২৫শে সেপ্টেগ্বর জয়েণ্ট মাজিষ্টরের বিচার-বিরুদ্ধে আগীল করিবার 

জন্য মুসলমানেরা কলিকাতায় আনিয়াছিল। জজ তখন বাখরগঞ্জে 
সারকুটে গিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া 
ফিরিয়া যাইতে হয় ।” 

এ ঘটনার কথা জজ ওকনেলি সাহেবের লিখিত প্রবন্ধে 

উল্লিখিত আছে। অন্য কোন এদেশী লোকের মুখে বা লেখায় 

এরূপ কথা শুনিতে পাই না। তবে জমিদারবর্গগও তখনও যেরূপ 

শক্তিশালী ছিলেন, তাহাতে এরূপ ঘটন। একেবারে অসম্ভব বলিয়া 

মনে হয় না। ফলে যাহাই হউক, তিতু পু'ড়ার জমিদারের উপর 
খড়াহস্ত হইয়াছিল। তাহাকে জব্দ কর! তাহার মুখ্য লক্ষ্য হইল। 

তিতুর সুযোগ 
কাল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পোষক। তিতুমীর পাশব-বলে 

ধর্প্রচার করিতে চাহে । এইরূপ তাহার আজন্ম প্রবৃত্তি ও 

প্রকৃতি। পু'ড়ার জমিদার তাহার প্রতিরোধী ও প্রতিদ্বন্ী হইয়া- 
ছিলেন। জমিদারের এইরূপ প্রতিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্িতায় কালই 
সহায় হইয়াছিল। তিতুমীর পাশব-বল-উদ্দীপনার একটা হেতু 
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পাইল। এ হেতুর উপলক্ষে কাল আবার তিতুমীরের পাশব-বিক্রম- 
বর্ধনের সহায় হইল। 

এই সময় ইংরেজের রাজত্ব বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
শানমনেরও কতক ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু শাসন তখনও নুশৃঙ্খলাবদ্ধ 
হয়নাই। এখনকার মত তখন শক্রশাসনের বা বিদ্রোহ-দমনের 

সুতীক্ষ সুক্ষ সতর্ক সাবধান বন্দোবস্তের সন্তাব ঘটিয়! উঠে নাই। 
অন্তধিপ্নববিনাশের ব্রক্ষান্ত্র যে নিরম্ত্রীকরণ আইন, এ ভাব তখন 

ইংরেজরাজের কল্পনামাত্র স্পর্শ করে নাই। তখন তারও হয় নাই, 
রেলও হয় নাই, টেলিগ্রাফও হয় নাই,_ত্বরিত খবরাখবরের বিশিষ্ট- 

রূপ সুবিধা ছিল না। কাছে কাছে থানা ছিল না, থানায় উপযুক্ত 
লোকজন রাখিবার তাদৃশ সুব্যবস্থাও ছিল না। কাজেই বলিতে 
হইবে, কালই তিতুমীরের পাশব-বল-সঞ্চয়ের সহায় হইল । 

তিতুর বল-বৃদ্ধি 
তিতু দেখিল, পু'ডার জমিদার কৃষ্ণদেব তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয় 

মিথ্যা মোকনদ্দমায় তাহার অনুগত অন্ুচরবর্গকে উত্যক্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। তিতু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এইবারে তিতু 
বিষম বৈর-নির্য্যাতন-সন্কল্লে বছ্ব-পরিকর হইয়৷ যুদ্ধসঙ্জা করিল। 
বিধন্মা হিন্দুদিগকে বলপ্রকাশপুরর্বক স্বধর্মে আনিবার জন্য অন্ুচর- 
বর্গের প্রতি আদেশ হইল। খাসপুরের কোন সন্ত্াস্ত মুসলমান 
তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ্রাহার উপর 
তিতুর জাতক্রোধ হুইয়াছিল। 

যে ফকির আসিয়৷ তিতুমীরের সহিত যোগ দিয়াছিল, যে 
ফকিরের এন্দ্রজালিক কাণ্ডে তিতুর শিশ্তুগণ মন্ত্মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই 
ফকিরও তিতুর সমরসহায় হইল। তাহার নাম মিক্ষিন্ সাহা। এই 
মিশ্কিন্ সাহা! তিতুর আলয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময় এই 
মিষ্কিন, সাহার শিশ্যগণ আসিয়া তিভুমীরের দলে যোগ দিল। দলের 
সকলে চাদ করিয়া টাকা তুলিল। তিতু সেই টাকায় চাউল এবং 
যুদ্ধোপকরণ কিনিয়া নারিকেলবেড় গ্রামে মইজউদ্ধীন বিশ্বাস 
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নামক এক মুনলমানের বাড়ীতে জম! করিয়! রাখিল। ১৮৩১ 
শ্ীাৰোর ২৩শে অক্টোবর তিতুমীর আপনার দলস্ছ লোকদিগকে 
লইয়া একটী উৎসব করিবার ঘোষণা করে। এই উৎসবচ্ছলে 
তাহার যাবতীয় অনুচরবর্গ সমবেত হইয়াছিল। অক্টোবর মাস শেষ 
হইবার পুর্ব্বেই বহুসংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্র ুসজ্দিত হইয়া যুদ্ধার্থ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

যে মইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে তিতু আড্ডা লইয়াছিল, 
তিনি সে সময় নারকেলবেড়িয়ায় একজন সক্তরাস্ত ধনী মুসলমান 

ছিলেন। তিনি প্রথম তিতুকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন নাই। কিন্ত 
অবশেষে তিতুর নান প্রলোভনে ভুলিয়া আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়া 
পড়েন। প্যার মণ্ডল নামে আর একজন ধনী মুসলমান তিতুর 
প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিতু তাহাকেও নানা কৌশলে বশীভূত 
করিয়াছিল। 

তিতু পুঁড়াগ্রামে 
তিতুর প্রথম লক্ষ্য,_ পু'ড়ার জমিদার কৃষ্ধদেবের উপর | তিতু 

যথেষ্ট লোক-বল সংগ্রহ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া! কৃষ্ণদেব 

বুঝিলেন, তিতু তাহাকেই প্রথম আক্রমণ করিবে। তিনি আর 
কালবিলম্ব না করিয়। কর্তৃপক্ষকে সাহায্য-প্রার্থনায় আবেদন করিয়া- 

ছিলেন। কিন্ত এ আবেদনে ফল হয় নাই। 

৬ই নবেম্বর প্রাতঃকালে উদ্বত্ত তিতুমীর প্রায় তিন শত অনুচরসহ 
পুড়াগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল। তিতু আলিয়াছে শুনিয়া কৃষ্দেব 
“ফটক* বন্ধ করিয়া দেন। তিতুর লোকের! লাঠি, সড়কি, তরবারি 
লইয়। প্রথমে কৃষ্ণদেবের বাড়ী” ঘরোয়া করিয়া ফেলে। বাড়ীর 
উপর হইতে কৃষ্ণদেবের লোকের! মুসলমানদের উপর অজজ্র ধারে 
ইঞ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। তিতু তিষ্টিতে না পারিয়া দলবল সহ 
স্থানাস্তরে চলিয়া গেল। 

জমিদার-বাটা ত্যাগ করিয়া ভিভু গ্রামের ভিতর নান! স্থানে 
নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। যেদিন ভিছু পুড়াগ্রাম আক্রমণ 
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করিয়াছিল, নেই দিন পু'ড়ায় বারোয়ারি পুজা হইতেছিল। 
কাণ্তিকী গুণিমা। বারোয়ারি উপলক্ষে যাত্রা! হইতেছিল। তিতুমীর 
আমিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোক-জন সকলে 
পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত পুজায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 
পলায়ন করিতে পারেন নাই। বলিতে লোমহর্ষণ হয়! তিতু 
বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হইয়াই গো-হত্যা করে। পুরোহিত সে 
বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আর সহ্য 
করিতে ন। পারিয়া! তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ শাণিত খড়া গ্রহণ 
করিলেন এবং বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়। প্রবলবেগে মুনলমান দিগের দিকে 
ধাবিত হইলেন। তখনই সেই মর্মাহত অথচ নৈরাশ্টযোদ্বত ত্রাক্মণের 
উলঙ্গ শাণিত খড়গাঘাতে অনেকগুলি মুসলমানের মুণ্ড নিপতিত 

হইল। অনেককেই তিনি খণ্-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্ত 
একাকী অগণ্য মুনলমানের সহিত কতক্ষণ যুঝিবেন? অর্ধ ঘণ্টার 
মধ্যে ব্রাহ্মণ মুসলমানদের হস্তে নিহত হইলেন। 

এ সম্বন্ধে এইরূপ কথাস্তর আছে,_বারোয়ারি পৃজ। হইতেছিল 
না; বারোয়ারি-প্রতিমা একমেটে মাত্র হইয়াছিল। তিতুমীর যে 
সময় বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হয়, সেই সময় গ্রামের একজন 

সন্তরাস্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। তিতুমীর তীস্থাকে ধরিয়া 
বলে,_“তুমি আমাদের ধর্মে এস; নহিলে তোমাকে কাটিয়া 
ফেলিব।” দ্বধর্পম-পরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্রোধে থরথর কীাপিভে 
কাপিতে বলিলেন,--“তোদের ও পাপধর্মে যাব কেন? কাট্কাট্; 

--কিস্তু ভোর! ঘদি এক কোপে কাটতে না পারিস্, তাহা হলে 
তোরা শুয়োর খা+বি।” ব্রাহ্মণের এই কথ শুনিয়া, তিতু ব্রাহ্মণের 
বক্ষ-স্থলে তরবারির চোপ বসাইয়। দেয়। এক কোপেই ব্রাঙ্মণের 
বক্ষঃস্থল দ্বিথ্ডিত হইয়াছিল । গ্রামে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল । 
অনেকেই প্রাণভয়ে পলাইল। জমিদার বাবুদের লোক-জন এবং 
গ্রামের অন্তান্ক অনেকে এ দৃষ্টে উত্তেজিত হইয়া দিগ বিদিকৃ-জ্ঞানশৃক্ত 
হইয়া পড়িল। তখনই তাহারা সকলে সুলমানদিগকে আক্রমণ 
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করিল। তিতু বুঝিল, শক্রদিগকে পরাভব করা সহজ নহে । 
তখনই তিতু আপন লোকবল লইয়া সরিয়! পড়িল; কিন্ত যাইবার 
সময় গোমাংস টাঙ্গাইয়া পবিভ্র মন্দির অপবিজ্র করিয়াছিল; 

অধিকন্ত যাইবার পথে ছইজন ত্রান্ষণকে পাইয়। তাহাদেরও মুখে 

মাংস গুজিয়। দিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, তিতুর লোকের? 
বাজারের মধ্যস্থলে একখগ্ড মাংস টাঙ্গাইয়! দিয়া বিষম বীভৎস 

দৃশ্যে হিন্দু নরনারীর প্রাণে আঘাত করিল। 
অতঃপর ত্তিতু বাজারের দোকান-পাট লুঠ করিয়া লইল। এই 

সময় একজন দেশী খৃষ্টান পথ দিয়! যাইতেছিল, তিতৃ তাহাকে 
ধরিয়া অপমান করে । যে সকল মুঙ্গলমান তাহার দলভুক্ত হয় নাই, 
তাহারাও নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। 

ভিতুর জিঘাংস। 
তিতু এমন হইল কেন? অনাহুত উত্তেজন। তিতৃকে জিঘাংসা- 

পরায়ণ করিল । তিতু আপন ধর্মমত প্রচার করিতেছিল। সে প্রচারে 
গীড়ন-তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাথিস্তাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার 
প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা 
মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্রগ্রহণ 
করিয়াছিল। তিতু প্রথমতঃ শোণিতের বিনিময়ে প্রচারসিদ্ধি করিতে 
চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শাস্ত প্রচারে 

হস্তক্ষেপ করিল। তিতুর প্রবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে শাস্তি-রসাভিষিক্ত নহে । 
তিতুর শিক্ষা, শাস্তির পক্ষপাতিনী নহে। তাহা হইলে, তিতু 
জমিদারের ব্যবস্থাকে অযথোচিত মনে করিয়া, তাহার শাসনভার 
স্বয়ং গ্রহণ করিত না। শাস্তির ধর্ম্ম,__সহিষ্ণত1। সে সহিষুণত! না 
থাকিলেও, সংযমকে প্রতিশোধের প্রকৃতি বোধ করিয়া, তিতু রাজার 
আশ্রয় লইতে পারিত। আর এক কথা” কৃষ্ণদেবই তাহার শত্রু । ৫স 

শক্রকে শাসন করিতে ন1 পারিয়া সাধারণ নির্দোষ নিরীহ লোকের 
উপর অত্যাচার করা, তিতুর অশান্তি প্রবণতার পরিচায়ক নহে কি? 
তিতু জিঘাংসাপরায়ণ হইল। তিতু জিঘাংসায় পরধর্দ অনন্থ 

হণ 



'ভাবিয়! নির্দোষ নিরীহ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিল। তিতু 
রাজবিস্রোহী হইল। রাজবিদ্রোহে তিতু আত্মনাশের বীজ বপন 
করিল। তিতু রাজার আশ্রয় লইলে সুবিচার পাইত। স্মুবিচারে 
নিশ্চিতই প্রচারও অব্যাহত হইত। 

ভিতুর স্পর্ধা 
এইবার তিতুর অহমিক। চরমে চড়িল। ছুূর্ধবদ্ধি তিতুমীর 

ঘোষণ। করিল,--“কোম্পানীর লীল। সাঙ্গ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা 
অন্ায়-পূর্ব্বক মুনলমানের রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। চির 
উত্তরাধিকারিত্ব-স্ত্রে মুসলমানই এদেশের রাজা। আমিই রাজ11” 

চারিদিকে তিতুর বিজয় বিঘোধিত হইল। তিতু মনে করিল, 
আমি সসাগর। পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা। এইবার রীতিমত যুদ্ধের 
আয়োজন হুইল। তিতুর স্পর্ধা বাড়িল। তিতু ভারতেশ্বররূপে 
জমিদ!রবর্গের নিকট করপ্রীর্থী হইল। গোবরভাঙ্গ! ও অন্যান্য 
স্থানের জমিদারদিগের নিকট সংবাদ গেল,--“কর দাও । তোমরা 
যদি আমার আধিপত্য স্বীকার না কর, আর দস্ভরমত কর ন! দাও, 

তাহ! হইলে কাটিয়া ফেলিব।” গ্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের! 
ভিতুর স্পর্ধা দেখিয়া ক্রোধে বিধুম-বহ্চিব জলিয়। উঠিলেন। এই 
সময় কাল্রীপ্রনন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। 
কলিকাতার লাট্বাবুর সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর সৌহা্দ ছিল। এই 
লাটু বাবু কালীপ্রসন্ন বাবুর সাহায্যার্থ হই শত হাবসী পাঠাইয়া- 
ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজেরও তিন চারি শত লাঠিয়াল, 
পাইক, ও কয়েকটি হস্তী প্রস্তুত ছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু স্পর্ধা 
সহকারে তিতুকে কর দিতে অস্বীকার করেন। তিতু দেখিল, 
কালীপ্রলন্প বাবুর লোক-বল প্রবল; সুতরাং তিতু গোবরভাঙ্গায় 
অগ্রসর হইতে পারিল না। তবে তিতু এই বলিয়! কালীপ্রসন্ন 
বাবুকে শাসাইয়। রাখিয়াছিল--“একদিন তোমার জ্োষ্ঠা স্ত্রীকে 
নিক করিব। তোমার কালীমদ্দিরে গোহত্যা করিব। ব্রাহ্মণ 
বিধবাদিগের নিক! দিয়া! তাহাদের হাতের ব্যঞ্জন খাইব।৮ 

২৮ 



তিতুর জয় ও পরাজয় 
কালীপ্রসম্ম বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তখনও বাঙ্গালী হিন্দু 

জমিদারের আত্মমর্ধ্যাদা লোপ পায় নাই । তিতুর ধ্বংস-সাধনই 
ত্রাহার একান্ত পণ হইল। কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটা 
কুঠির ম্যানেজার ডেভিস্ সাহেব প্রায় ছুই শত লাঠিয়াল ও 
সড়কিওয়াল। সহ তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিতু পূর্বে 
ইহার সন্ধান পাইয়াছিল; সুতরাং পূর্ব হইতেই লোক-জন সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়াছিল। ডেভিস্ সাহেব তিতৃকে আক্রমণ করিতে গিয়া! 
আক্রান্ত হন। সাহেব বনজ্নরা করিয়া গিয়াছিলেন। তিতু সবেগে 
সেই বজর। টানিয়! ডাঙ্গায় তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সাহেব 

পলায়ন করেন। তাহার অনেক লোক হত এবং অনেকে আহত 

হইয়াছিল। অনেকে গোবরা গোবিন্দপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। 
এই সময়ে এ গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়দের সহিত তিতুমীরের 
বিবাদ বাধে। বিবাদ পাকিয়া! উঠিল। তিতু পাঁচ-ছয় শত লোক 
লইয়া গ্রাম আক্রমণ করিল ।* রায় মহাশয়ের লোক-জন লইয়া 

তিতুর গতিরোধের চেষ্ট। করিলেন। তিতুর যে সকল লোক নদীর 
কিনারায় উঠিয়াছিল, তাহার! রায় মহাশয়দের অন্ত্রাঘাতে হত হইল । 
রক্তের ভ্রোতে ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়। উঠিল। তিতু বেগতিক 
বুঝিয়া পলায়ন করিল। এই লড়াইয়ে তিতু এতদূর বিপন্ন 
হইয়াছিঙ্গ যে, তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে 
ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়াছিল। তিতুর ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে 
এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, তাহার। তিতুকে ইছামতী নদী 

পার হইতে দেখিয়াছিল। এই লড়াইয়ে যে সাহসী রায় মহাশয় 
তিতুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া- 
ছিলেন। সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 

তিতুর মুদ্ধে বাঙ্গালী বীর 
যে রায় মহাশয় হত হইয়াছিলেন, ভাহার নাম দেবনাথ রায়। 

& কেহ কেহ বলেন, এ যুদ্ধ লাউঘাটিতে হই্য়াছিল। 

ডি 



ইনি রতিকাস্ত রায়ের পুত্র। দেবনাথ কয়েকজন সন্ত্রস্ত সাহসী 
লোককে সঙ্গে লইয়া তিতুমীরের সহিত অনম সাহসে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। তিনি বাত-বেগগামী অশ্থে আরোহণ করিয়! 
সদর্পে তিতুকে আক্রমণ করেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
দেবনাথের অব্যর্থ তরবারি-আঘাতে খিদির খ। নামক জনৈক 

সর্দারের বামবাহ্ছ খণ্-বিখণ্ড হইয়। গিয়াছিল। খিদির খু আহত 
হইয়। পলাইয়! যায়। সেই সময় রণমদ্দোংকট দেবনাথ রণ- 

চগ্ডবেশে অমোঘ-বিক্রমে অনেক মুসলমানকে হত ও আহত 
করিয়াছিলেন। অতঃপর খিদির অলক্ষ্যে আনিয়া দেবনাথের অশ্থের 
দক্ষিণপদে সজোরে লাঠির আঘাত করিয়াছিল। অশ্ব দেবনাথকে 

লইয়! ভূতলে বিনুষ্টিত হইয়াছিল । দেবনাথ ভূতলে পড়িয়া উঠিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভীম অশ্বের ভীবণ চাপে তাহার এক 
খানি প1 মৃত্তিকায় বলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং তিনি আর উঠিতে 

পারেন নাই। সহসা একজন যবন উলঙ্গ অসিহস্তে বিছ্যদ্ধেগে 
ছুটিয়া আলিয়া দেবনাথের কণ্চ্ছেদ করিয়। ফেলিয়াছিল। বীর 
দেবনাথ বীরোচিত জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন । 

মুনলমান জেখক “সাজন গাজি” লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধ লাউ- 
ঘাটিতে হইয়াছিল। সাজন গাজির বণিত যুদ্ধবর্ণন এইখানে 
উদ্ধৃত হইল, 

যুদ্ধ বর্ণন। 

“লাউঘাটি ছিলো! নামে সাকের সার্দীর | 
মমিন পৌছিল গিয়! পায় সমাচার ॥ 
গোঁরু জবে কোরে খানা তৈয়ার করিল। 

আছুদ। করিয়! খানা সবে খেলাইলো! | 

খানা খেয়ে মমিনেরা আছুল বসিয়া । 

হবিদেব দেবরায় খবর পাইয়া ॥ 

তিন চারি শত লোক সঙ্গে লিয়! তারা । 

“  লড়িভে আইলো গিধি করিয়া পৈতারা ॥ 

হটও 



ভুরি পেচা খেলে ভারা জতো জোন জোন । 
উড়া সঙ্গিপাকে খেলে খোসালিত মোন ॥ 

জখোন থাকিলে! ভারা মার মার বলি। 

মেঘের বেজলি জেনে! কর্ণে লাগে তালি ॥ 

শব্ধ হইল জেনো সিংহের গর্জনে। 

আওয়াজের ধোমকে কম্পিত কতো জোন ॥ 

ভাইন দ্িগে তলওয়ার বাম হাতে ঢাল। 
চলে পতে চারি দিগে ফেরে মস্ত হাল ॥ 

এসে চারি দিঘে ঘেবে মমিন সবাবে। 

মমিন ফরয়াদ করে আলার দরবারে ॥ 

মার্ মার্ বলি তারা মাবিলো তলগ্ার। 

জোরেতে মাবিল চোট ছেবেনজিবেল্লার ॥ 

লাএলাহা কল্ম! পড়ি জতো দিন্দারে । 

ভেরিজ হুইয়! কোপ ধবে লাটি পরে ॥ 
সামলিল কোপ কেহ এসে ঝটপটি। 

বেদিনের পরে তৰে ফেঁকে মারে লাটি ॥ 
লাটি খেয়ে ঢালে সেহো খাড়া হইয়া ছিলো! । 
সরাওয়ালা পুনর্বার লাটি জে মারিলো ॥ 

কবজ! করিয়৷ সল লাটি আপনার । 
মারিল চিকরে লাটি পড়ে ছেরে তার ॥ 
মার্ মারু ধর্ ধরু করে জোবেদিনে ॥ 

সরাওাল! কলম! পড়ে আপন জবানে। 

তাড়াতাড় লাটি মারে জতো৷ মমিনেতে ॥ 

কারোব! ভাঙ্গিলো ছের কারো লাগে হাতে । 
কান পাটি ভাঙ্গে কারে! ভেঙ্গে গেল দাত ॥ 
বাবা বাবা বোলে পড়ে মুখে দিয়া হাত। 
সবাওয়ালা কলম! পোড়ে জোরে মারে লাটি ॥ 
কারোব। ভাঙ্গিলে! হাড় কারব। কানপাটি। 
ঘ্বাএল বেদিন এক মঞ্দানে পড়িলো! ॥ 
মমিন ধরিয়া! তাবে লঙ্কবরে আনিলে!। 
সড়োঁগওয়াল! ছিলো! জারা জখম হইল । 
লাঁটি খেয়ে বাজে লোগ ভাগিতে লাগিল ॥” 
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তিতুর কফির . 
£পর তিতু অধিকতর বল-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। তিতু তখন 

স্বপ্নের রাজ্যে সমগ্র ভারতের উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে”, 

ছিল। ফকির তখনও তাহার পরম সহায়। দেখিতে দেখিতে 
তিতুমীরের দলে সহআ্রাধিক লোক জুটিল। অতঃপর তিতু নান! 
স্থান হইতে নানা-প্রকারে থান্ভ-সংস্থান করিতে লাগিল। ফকির 

বলিয়াছিল,--“গোলাগুলিতে আমাদের কি হইবে? আমি গোলা- 
গুলি টপ. টপ, করিয়া গিলিয়া ফেলিব।” তাহার ছুই একট] ভেম্কী- 
বাজীর খেলায় সকলের এইরূপ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছিল। 
সকলেই উত্তেজিত ও উদ্দীপিত। সকলেই লাঠি, সড়কি, কাস্তে, 

কুঠার প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রে সঙ্দিত। হায়! মোহ! 



চতুর্ণ পক্মিচ্ছোদ 

তিতুর অত্যাচার 

পঞ্চ-শতাধিক লোক তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমেই 

তিতুর বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলবৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু 
তাহার শি্তান্ুচরগণ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে আরস্ত 
করিল। অনেককে তাহারা গোস্ত খাওয়াইয়া স্বধর্মে টানিয়া 

লইল। হিন্দুর “জাতি-ধর্্ম” নষ্ট করাই যেন তাহাদের কর্তব্য 
বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তিতু আত্মহার! হইল। তিতু লক্ষ্যত্রষ্ 
হইল । 

হিন্দুকে জোর করিয়া, গোস্ত খাওয়াইয়া, মুসলমান করিলে, 

প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বধর্্ম-পরায়ণ শিক্ষিত সন্ত্রাস্ত মুসলমান-সম্প্রদায় 
আনন্দান্থভব করেন না) বরং ইহাতে তাহাদের রাগ ও বণ হইয়া 
থাকে । নিয়শ্রেণী অশিক্ষিত মুসলমানের কথা স্বতন্ত্র। তিতু যে 
সকল হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, তাহাদ্িগের প্রসঙ্গে সাজন 

গাজি কিরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, শুনুন।_ 

বামনের মেয়ে এনে, নেকা দেয় কতে। জোনে, 

স্লাকা ভাঙ্গি হাতে দিল চুঁডি। 
বামনগোনেবে ধোরে, কল্ম। পড়ায় জোরে, 

চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি ॥ 

গাওা গোস্ত তারা খাইয়া, কাপড় পরে ওন্দার! দিয়া, 
কাছা খুলে সবে গেলো! বাড়ি । 

গাল পাট রাখিয়। দাড়ি, সবে যায় নিজ বাড়ি, 
দেখে তারে কহেন ব্রাঙ্মণি ॥ 

মাথায় দেখিনা কেস, ধোরেছে৷ মুছক্লি-বেশ, 

বুঝি তোদের গেছে হিন্ুয়ানি। 



কি ভাব হৈাছো রাষ্য, কহ দেখি ভট্টাচার্য, 
চুল ফেলে মুখে কেন দাভি ॥ 

পৈতা৷ কোথায় থুলে, ফেলিয়াছ কাছ! খুলে, 

জায়গা পাবে না আমার বাড়ি। 

খেয়েছে! বাপেব কলা, কেন হৈলে দর! ওলা, 
ঘর কন্না সব দিলে ছেডে ॥ 

কোরেছে! ইমান দডো, পাচ অক্ত নামাজ পড়ো, 
ফিবে তুমি জাও নারিকেলবেডে । 

জোগেব জে পৈতে গলে, তা তুমি ফেলেছে জলে, 

গে! মাংস কি তাও এমন মিটে ॥ 

গিযা ফকিরের কেল্লা, হৈযাছো দেডে মোল্লা, 
ঘরে এলে কবৃবে! ক্ষেঙ্গব! পিটে। 

কেমন বচন শুনি, কি বলিলি ত্রাঙ্গনি, 
এতো! দুঃখ ছিলো আমাব ভালে ॥ 

ফাকি দে আমার তরে, কল্ম পড়াষে জোবে, 
গাণ্ড গোস্ত দিলো মোর গালে। 

লোক ছিল আগু পিছ, ও তা আমি গিলিনি কিছু, 

দূরে গিষে ফেল্লাম তাডাতাডি ॥ 

কল্ম! শুনিতে পাই, তাহা! আমি সিখি নাই, 
ধোবে বেন্দে বেখে দেছে দাডি। 

ব্রাঙ্মনি কহেন ফিবে, মুছল্লিকে কি খাতিরে, 

ঠাট্টা জে করিলে সোমাতুল। 
বলেছিলাম ত্রাক্মন, ঘে টাইওন! কাল জবন, 

একেবারে জাবে জাতি বুল।” 

ধন্মমদোতকট তিতু জিঘাংসায় [দশেহার। হইয়াছিল । জিঘাংসায় 
তিতু মানবধর্্ম ভুলিয়া গিয়াছিল। তিতুর অন্ুচরেরা অন্যবূপ 
হইবে কিরপে? আহত শক্র হিন্দু ব্রাহ্মণ রণক্ষেত্রে পড়িয়া 

৬ ১২৭৭ সালের »ই ভাত্র এই পদ্য মৃত্রিত হয়। যেখানে যেমন ভাষাটা, 
যেমন বানানটা, যেমন চিহ্টা আছে, অবিকল উদ্ধৃত হইল। ইহা! তদানীস্তন 

মুমলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম নমুন!। 
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পিপাসিত কে জল চাহিল, তিতুর অনুচরের! তাহার মুখে গোস্ত 
গুজিয়!দিল। এ সম্বন্ধে মুসলমান লেখক মৃত সাজন গাজি কি 
লিখিয়াছেন, শুনুন, 

“পডিলো মঞ্দানে লোক লাঠির আঘাতে । 

ত্রাঙ্মণ ছিলে! সেছে। হিন্দুদের জেতে ॥ 

এবে তবে সনে সেই ত্রাহ্ধণেব বাণি। 

পিয়াছা৷ আছিল সেই চাহিলেক পানি ॥ 

গাও! গোস্ত সবাপ্ডাল। এনে কহে তাবে। 

ভোন্কি করে খাও ঠাকুব ফকিবের ঘবে। 

নাচাব হইলো! বামন পৌডে কাবুতলে। 
লাএলাহা এল্লেল্লেহা! কল্ম! মুখে বলে ॥ 

বাওন বলে ধোবে তোলে! গায় নাহি বল। 

পিয়াছেতে ছাতি ফাটে একটু দেও জল ॥ 

বিপাকে পড়িষ! গোস্ত করিল ভক্ষণ। 

সাজন বলে ছিলে! তোর অদেষ্টে লিখন |” 

এ ব্যাপারে মুসলমান লেখকেরও সহানুভূতি নাই। কোন্ 
স্বধর্্মপরায়ণ শিক্ষিত সম্তান্ত মুসলমানের সহানুভূতি থাকিতে 

পারে? 

তিতু এবং তাহার অন্ুচরবর্গের অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ গৃহ দ্বার 
পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্থানাস্তরে পলায়ন করিতে লাগিল । 

নবাব আলিবদ্দীর সময় বার হাঙ্গামার ভয়ে গঙ্গার পশ্চিম 
তীরবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসীরা গৃহদ্ধার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার 
পূর্ববপারবর্তী স্থানসমূহে আশ্রয় লইয়াছিল। তিতুর হাঙ্গামাভয়ে 
গ্রামবাসীদের অনেকে বারালতে, অনেকে গোবরডাঙ্গায় এবং 

অনেকে কলিকাতায় পলাইয়। আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বর্গাঁর 
হাঙ্জামায় যেমন অনেক জমিদারকে সর্বদা শঙ্কিত হইয়া] থাকিতে 

হইত, তিতুর সময় অনেক জমিদারের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। 
এই সকল জমিদারদের অনেক প্রজ! তিতুর দলভুক্ত হইয়। জমিদার- 
দিগকে গ্রাহ করিত না; এমন কি, অনেকেই খাজন। দেওয়া বন্ধ 
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করিয়াছিল। খাঁজন! ন! পাউন, তাহাদিগকে নিজ নিজ পরিবারের 
“মান-ইজ্জং” লয় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। 

১৮৩১ শ্রীষ্টান্দের ১৪ই অক্টোবর তিতু খাসপুরের একটা সন্তাস্ত 
মুসলমানের বাড়ী লুঠ করিয়! তাহার একটী কন্তার সহিত আপনার 
দলের এক প্রধান ব্যক্তির বলপূর্ববক বিবাহ দিয়াছিল। ইতিপূর্বে 
রায় বাবুদের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করিতে আসিয়। থানার দারোগা 
তিতুর হস্তে লাঞ্কিত হইয়াছিলেন। তিতু রামচন্দ্রপুর ও হুগলী 
লুণ্ঠন করিয়াছিল । 

ভিতর শাসন-চেষ্টা 
তিতুর অত্যাচার যে চরমে উঠিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষদের সে 

ধারণা ছিল না। নদীয়া এবং বারাসত জেল! তিতুর কাধ্্যক্ষেত্র 
হইয়াছিল। এই সময় এই ছুই জেলায় অনেকগুলি নীলকুঠি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। যশোহর-বাগাণ্ডির «নেমক-পোক্তান* তিতুর 
কাধ্্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ছিল না। ২৮শে অক্টোবর বারাসতের 
মাজিষ্টর সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিতুর বহুসংখ্যক অনুচর নারকেল- 
বেড়িয়া গ্রামে জমায়েৎ হইয়াছে । কালেক্টর সাহেব ব্যাপার 
গুরুতর ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ছুই জন বরকন্দাজে 
শক্র দূরীকৃত হইবে । কয়েক দিন আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল 
না। ১১ই নবেম্বর কলেক্টুর সাহেব সংবাদ পাইলেন, তিতুমীর 
অনেক লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইতিপুর্ববে বসিরহাটের 
দারোগা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তিতুমীরকে শালন কর! হুঃসাধ্য 
হইয় উঠিয়াছে। কলেক্টর সাহেব দারোগার সাহাব্যার্থ তিন জন 
জমিদার এবং একত্রিশ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিলেন । 

১১ই এবং ১২ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের নিকটস্থ নীলকুঠির 
এজেণ্ট পাইরন্ সাহেব কলিকাতার প্রভু ষ্টরম্ সাহেবকে তিতৃমীরের 
অত্যাচারের কথা লিখিয়! পাঠান। ষ্টরম্ সাহেব নদীয়া ও 
বারাসতের মাজিষ্টরকে চিঠি লিখেন। অধিকস্ত তিনি পাইরনের 
চিঠিখানি ডিপুটী গবরণরের নিকট প্রেরণ করেন। এত বড় ষে 
তত 



একটা বিদ্রোহ হইতে পারে, গবরমেন্ট তাহ বিশ্বাস করেন নাই। 

কিন্ত যখন নদীয়! ও বারাসতের মাজিষ্টর লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন 

গবরমেপ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। 

ভিতুর যুদ্ধ 
বিদ্রোহ-দমনের উদ্যোগ হইল। বাগাণ্ডির “নেমৌক-পোক্তানে” 

গবরমেণ্ট কলিকাতা হইতে সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। মাজিষ্টর 
আলেকজেন্দার সাহেবের উপর হুকুম হইল, তিনি যেন বাগাগ্ডিতে 

গিয়া এই সিপাহীদের সহিত যোগ দেন। মাজিষ্টর সাহ্বেব 

বসিরহাটে গিয়! ব্যবস্থা করিলেন, যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ 
কর] হইবে, তখন দারোগ। ও বরকন্দাজেরা যেন যোগ দেয়। এই 

বলিয়া মাজিষ্টর সাহেব বাগাণ্ডি গমন করিলেন । 

বাগাগ্ডির “নেমোক-পোত্তীনেশ লিপাহী ছিল। ১৪ই নবেম্বর 

প্রাতে মাজিষর আলেকজেন্দার সাহেব, একজন হাবিলদার, একজন 

জমাদার এবং কুড়িটি সিপাহীসহ বি্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে 

অগ্রসর হন। বেলা ৯টার সময় সাহেব সদলবলে বাছুড়িয়ায় 

উপস্থিত হইলেন। বাছুড়িয়া হইতে বিদ্রোহীর আড্ডা তিন ক্রোশ 

মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। দারোগ! এবং বরকন্দাজের। আসিয়' 
সাহেবের সহিত যোগ দিল। সাহেবের পক্ষে ১২৭ জন লোক 

সমবেত হইয়াছিল। পরে সাহেব বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হুন। সাহেব দেখিলেন, পাঁচ ছয় শত বলিষ্ঠ বীর্ধ্যবান লোক 
সুসজ্জিত হইয়া, নারকেলবেড়িয়ার সম্মুখস্থ ময়দানে দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে । গোলাম মাস্থম অশ্বারোহণে এই সব অন্ত্র-সজ্দিত 

তিতুর সেনাদিগের পরিচালনভার লইয়াছিল। আত্ম-দত্তোন্বত্ত 
তিতুর সেনারা, সেনানীর অগ্নিবধি উৎসাহ-বাক্যের জবলস্ত দীপক 
রাগে উদ্দীপিত হইয়া, “আল্ল। হো, আল্লা হো” শব্দে গগন“মেদিনী 

প্রকম্পিত করিয়া! তৃলিল। 

তিতুর রণসজ্জ! দেখিয়া সাহেব চকিত, ভীত ও স্তন্তিত হইলেন। 

সাহেব বুঝিলেন, তিতু প্রকৃতই প্রবল বিদ্রোহী । তবুও কিন্তু তিনি 
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মনে করিয়াছিলেন, ইংরেজের সিপাহী দেখিয়া, তিতুর লোকেরা 
তয়ে পলাইবে। পলাইবে কি, সাহেবকে সসৈম্ভে উপন্থিত 
দেখিয়া, সেনণপতি গোলাম মাস্থম, জলদগম্ভীর নাদে বলিলেন, 

“এ সাহেব, এ সাহেব, মার্ মার্।” এই বলিয়া মান্ুম হস্তস্থিত 
সড়কী ঘুরাইয়! বিছ্যদ্ধেগে সিপাহীদিগের দিকে ধাবিত হইল। 
মুহুর্তে শ্রবণভৈরব গগনবিদারী “আল্লা! হো, আল্লা হো” রবে তিতুর 
সৈম্কগণ ছুটিল। 

ভিতুর জয় 
তিতুর সৈম্তদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সাহেব স্বয়ং অগ্রসর 

হইলেন এবং তাহাদিগকে ছুটে। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু তখন তাহার কথ। কে শুনে? বিনা রক্তপাতে 

বিদ্রোহ-দমন কবিবার আকাক্ক্ষায় সাহেব, সিপাহীদিগকে বন্দৃকে 
ফাক টোট। ব্যবহার করিয়া, ফাকা আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন। 

সিপাহীরা তাহাই করিল। কিন্ত ফলে তাহাতে কিছুই হইল ন]। 

ক্ষুধিত মিংহ যেমন মেষের উপর লম্ প্রদান করিয়া আন্রমণ করে, 
তিতুর মেনাগণও সেইরূপ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল । দূর 
হইতে সিপাহীদের উপর অবিরল ধারে ইষ্টক বর্ষণ হইতে লাগিল। 

সিপাহীরা অস্থির হইয়। পড়িল। অনেকে হত ও আহত হইল। 
ভাদ্র মানের বায়ুতাড়িত পাকা তালের মতন সিপাহীদের মুগ্ড 

ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল । মান্থুম মুক্ত তরবারির আঘাতে 
অনেককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কলিকাতার জমাদার, দশ 

জন সিপাহী এবং তিন জন বরকন্দাজ নিহত হইল। বসিরহাটের 

দারোগা, কলিঙ্গা থানার জমাদার এবং অন্থান্ত সিপাহীদিগকে 

বিদ্রোহীর। বন্দী করিল। 

আলেকজেন্দার সাহেব বেগতিক দেখিয়া দ্রেত অশ্বারোহণে 

পলায়ন করিলেন। সাহেব এখন দিথিদিক-জ্ঞানশুন্য । কোন্ 

দিকে কোন্ পথে ঘোড়া ছুটিতেছে, তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া 
বথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে পড়িয়া কর্দমে 
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প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দমাক্ত কলেবরে ভীত-চিত্তে মুমূর্ষু প্রায় 
হইলেন। কলিঙ্গার কয়েকজন ব্রান্মণ তাহার তাদৃশী শোচনীয় 
অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কর্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে 
ধীরে তাহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে গ্রামের ভঙ্র- 
লোকেরা, যধোচিত আহার-পানীয়ে তাহার শুশ্রাধা করিয়া, 
তাহাকে বাগাণ্ডিতে পৌছিয়৷ দিয়া আইসেন। 

তিতুর বৈরনির্বাতন 
এদিকে বসিরহাটের দারোগাকে হস্তগত করিয়া তিতুমীর 

তাহাকে মুসলমান হইতে বলে। তিনি নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। 
তিতুর কথা শুনিয়া, ক্রোধে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। 

তিনি প্রহত ফণীর ন্যায় গর্জন করিয়া বলিলেন,_“শুয়োরখেগো 
পাতিনেডে! তুই আগে শৃয়োর খা, তবে আমাকে গোস্ত খাইতে 
বলিস্।” তিতু জলিয়! উঠিল। তখনই হুকুম হইল,-__“মাসুম, 
এখনই ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয় কাটিয়া ফেল।» মাসুম তখনই 

দারোগাকে বন্ধন করিয়। একটা ধান্তাক্ষোত্রে লইয়া যায় এবং তথায় 
তাহাকে একটা আইলের উপব ফেলিয়! তাহার হাত, পা ও নাক 

কাটিয়া দেয়। শেষ তরবাৰির এক আঘাতে দারোগার প্রাণবায় 
নিঃসারিত হয়। দারোগ। ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই,_প্রাণভিক্ষাও 

চাহেন নাই। এই দারোগাই পুঁড়ার হাঙ্গামার মোকদ্দমার 
তদন্তে গিয়াছিলেন। তিতুর বিশ্বাস ছিল, ইনি কৃষ্চদেবের আত্মীয়, 
সেইজন্য ইনি কৃষ্ণদেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্থু 
মোকদামায় তাহার জয় হয় নাই। এতদিনে বৈর-নির্যাতন হইল। 
কলেক্টর সাহেব পলাইলে, দারোগা পান্ধী করিয়া পলায়ন করিয়া- 

ছিলেন; কিন্ত তিতুমীরের লোকে তাহাকে ধরিয়। ফেলিয়াছিল।* 

৭ এই দারোগা সম্বন্ধে বহতবদশী সুবিজ্ঞ হুলেখক শ্রীযুক্ত ত্রেলোকানাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় (পু. বৈ. 5৮৩০০) নিয়লিখিত কয়েকটা কথা 
লিখিয়! পাঠাইয়াছেন-_ 

(১) ইহার জন্মস্থান, নৈহথাটা থানার অধীন মূলাযোড় (শ্তামনগর) ষ্েশনের 
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তিতুর আধিপত্য 
কলেক্টরকে পরাজিত করিয়া তিতুর সাহস বাড়িয়া গেল। 

ক্রমে দলও বাড়িতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট 
হাজার মুসলমান তাহার দলভুক্ত হইল। তিতু নিকটস্থ নীলকর 
সাহেবদের কুঠি লুটিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। 
কৃঠিয়াল সাহেবগণ কুঠি ফেলিয়! সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন 
করিলেন । 

এই সময় একদিন পুঁড়া ও সারগাছীর কয়েকজন ভদ্রলোক 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য চৌরাশী যাইতেছিলেন। পথে কাহার! 
তিতুর লোকদিগকে দেখিয়া! পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
তিতুর লোকেরা তখনই “আল্লা হো” “আল্লা হো” শব্দে তাহাদিগের 

নিকট রাহুতা গ্রামে । ভবানীপুরের স্থপ্রসিদ্ধ এরূপটাদ মুখোপাধ্যায়, দাওয়ান 

৬নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়, জয়পুরের শ্রীকাস্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরঙ্গলাল 

মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্রেলোক্যনাথ (বব. 21516165) প্রভৃতি এই গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। অনেক বীরপুরুষ ও কৃতবিদ্য লোক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, সেজন্য “রাহুতার মাটার গুণ” এইকপ প্রবাদ নিকটস্থ লোকের 
মূখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রভাবে গ্রামটি এখন জনশূন্য 
জঙ্গল হইয়] গিয়াছে। 

(২) দারোগার নাম ছিল, বামরাম চক্রবর্তী । গ্রামের লোকে তাহাকে 
“মেটে চক্রবর্তী” বলিয়া ডাকিত। 

(৩) মুসলমান হইতে অস্বীকার করিলে, তিতুমীর তাহার একটা হাত 
কাটিয়া ফেলে। তবুও মুসলমান হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, কিছুক্ষণ পরে 
আর একটা হাত কাটিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমে নাক, কান ও পা কাটে, 
অবশেষে গল! কাটিয়া তীহার প্রাণ বধ করে। যখন হাত-পা-কাটা! তিনি 
পড়িয়াছিলেন, তখন তাহার পিপাসায় বুক ফাটিয়! যাইতেছিল। তিনি একটু 
জল চাহিয়াছিলেন। শক্ররা জুতার ভিতর প্রশ্রাব কৰিয়! সেই প্রন্্রাব হার 
মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল। 

(৪) এই বংশের লোক শ্রীযুক্ত বেচাবাম চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্তী 
ও শ্রীযুক্ত সাবদাপ্রসাদ চক্রবর্তী এখনও জীবিত আছেন। তাহার্দিগের নিকট 
সেই সময়ের লিখিত একখানি সনন্দ আছে, তাহাতে গবরমেণ্ট এই বংশ- 
সভভূত লোকদিগকে ভাল কর্ম দিতে প্রেতিশ্রুত হুইয়াছেন। 



পশ্চান্ধাবিত হয়। কয়েকজন নদী সম্ভরণ করিয়া পলায়ন করেন । 

অবশিষ্ট কয়েকজন বন্দী হন। তিতু তাহাদিগকে গোস্ত খাওযাইযা, 
কলম! মাথায দিয়া, ত্বকচ্ছেদ করিয়া, মুসলমান করিবার স্থকুম 

দেয়। তাহারা কাতবকণ্ঠে জাতি ভিক্ষা চাহে। তিতু শুনিল 
না। কয়েকজন নিরীহ নির্দোষ হিন্দু জাতিচ্যুত হইল। হিন্দুর 
আর নিস্তার নাই। 

তিতুর কেল্লা 
তিতু আপনাকে “বাদসাহ” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। 

ইতিপূর্বে নারিকেলবেডিযা গ্রামে একটা বাশের কেল্লাও নিম্মিত 
হইযাছিল। মুনলমান লেখক লিখিয়াছেন,_ 

“এলাহি ভাবিষা বীশের বানাঈল কেল্লা । 

ঘাস বাঁশ দিষা তবে বানাইল ছেল্লা ॥ 

তাহার ভিতবে জমা সকলে রহিলো । 

বেদিন দেখিয়া! মোনে সঙ্কট জানিলো! | ” 

কেল্লা বাশের হউক, কেল্লা ভরতপুরের মাটীর কেল্লার মতন 
বন্দর, স্গঠিত, সুরক্ষিত, সুসজ্জিত না হউক; কেল্লার রচন। 

কৌশলময় 7 দৃশ্য সৌন্দধ্যময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক 
প্রকোষ্ঠ নিম্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহাবীয় দ্রব্য স্তরে 
স্তরে বিশ্ত্ত ছিল,_-কোন প্রকোষ্টে তরবারি, বর্শ।, সডকী, বাশের 

ছোট বড় লাঠি সংগৃহীত সঙ্জিত ছিল, _কোন প্রকোষ্ঠে ভূপাকাবে 
বেল ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল । এই কেল্লার কৌশল-কায়দ।, 

তিতৃর বুদ্ধি ও শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক । এই সময় ফকির যে সব 
এন্দ্রজালিক কাণ্ড দেখাইযাছিল, তাহাতে তিতুমীর ও তাহার 
অন্থচরবর্গের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, এই কেল্লা বাশের হইলেও, 
প্রস্তরনিম্মিত হুর্গ অপেক্ষা দুর্জয় ও ছুর্ভেছ্য ! এই কেল্লার মধ্যে 
থাকিয়। যুদ্ধ করিলে, কি ছার বাঙ্গালী জমিদার, দিথ্িজয়ী ব্রিটিস- 
রাজকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। ক্রমে রণসজ্জা ঘনীভূত হইতে 

লাগিল। 
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পঞ্চম পন্সিচ্ছেদ 

তিভূর অভিষেক 
তিতু আপনাকে “বাদলাহ” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। 

যেমন “বাদসাহী”, তেমনই কেল্লাও হইয়াছিল; কিন্ত এতদিন 
বাদসাহীর যথোপযুক্ত অভিষেক হয় নাই। অভিষেকটা আর 
অবশিষ্ট থাকে কেন? মহাসমারোহে অভিষেক হইল । মই- 

জুদ্দীনেব বাড়ীতে বাদসাহ তিতুমীর কিংখাপমগ্ডিত সিংহাসনে 

অধিবেশন করিল । মইজুদ্দীন উজীর হইল। মইজুদ্দীন 
রদ্রপুরবাসী একজন জোলা। মান্থুম খা সেনাপতির পদ পাইল । 

এই মাসুম খ৷ তিতুর ভাগিনেয়। সাজন গাঁজন ও অন্যান্য কয়েক 
ব্যক্তি শরীরবক্ষক এবং বাকের মণ্ডল জমাদারের পদ গ্রহণ করিল । 

অতঃপর তিতুমীরের আদেশক্রমে অন্তান্ কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত হইল। 
মুহূর্তে শ্রবণ-ভৈরব গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিল। তিতুর সমবেত যোদ্ধবেশী শিশ্যমগ্ডলী সমস্বরে 
একবাক্যে বলিয়া! উঠিল,__+জয় বাদসাহ তিতুমীরের জয়।” তিতু 
রণজয়ী হইয়াছে,_-তিতু বাদসাহ হইয়াছে । এইবার তিতু ভারতের 

একচ্ছত্র রাজা হইবে। তাই তিতু দিথ্বিজয়ে বাহির হইল; ক্রমে 
ক্রমে অনেক গ্রামবাসী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিতু 

যুদ্ধোপকরণ ও রসদাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। 
ভিতুর বেগম-বাঞ্ছা 

তিতু বাদসাহ হইল, কিন্ত বেগম নহিলে যে বাদসাহী বৃথ!। 

বাদসাহের ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল । অমনই চারিদিক হইতে 

বেগম অধেষণার্থ লোক ছুটিল। মোশিয়! গ্রামের জঞ্জালী কামারণী 

নায়ী একটী সুন্দরী বিধবা বাদসাহ তিতুমীরের বেগমরূপে 

নির্বাচিত হইল। তখনই বেগমকে আনিবার জন্ত বাগভাগুসহ 
বহুপলবলে যান প্রেরিত হইল। ব্যাপার দেখিয়া জঞ্জালীর 
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আত্মীয়ের আকুল হইয়! উঠিল। তাহার? দেখিল, “আর কুল মান 

রহে না।” কিস্ত কাহার এমন শক্তি আছে যে, তিতুর কার্ধ্যে 
ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে? তখন কয়েকজন আত্মীয় গত্যন্তর না 

দেখিয়া, তিতুর নিকট গিয়! উপস্থিত হল এবং অবনত-কন্ধরে 
করযোডে কাদিতে কাঁদিতে বলিল,--“বাদসাহ! আমরা আপনার 

অধীন,_আমর। আপনার গোলাম, মারিতে হয়, মারুন,-কাটিতে 

হয়, কাটুন; জাতি-ইজ্জৎ লইতে হয়) লউন,__রাখিতে হয় রাখুন; 
তাহার জন্য ভাবন। কি? কিন্ত প্রভৃ। বে-আদব মাফ. কর্বেন,_- 

গোস্তাকি মাফ, কর্বেন- আগে কায়েত-বামুনের জাত-ইজ্জং 
লউন, পরে আমরা জাত দেবে1।” লোক কয়টীার কথা শুনিয 

তিতুর মতাস্তর হইল! তখন তিতু স্পষ্টাক্ষরে বলিল, “আচ্ছা, 
এখন বেগমেব দরকার নাই ; আগে হিত্বর জাত-ইজ্জৎ নষ্ট করবো; 

হেঁছুর হাডিতে স্ুুক্তনি এদে খাবো, কায়েত বামুনগা ভাল ভাল 

রাড় বেছে বেছে সাদী করবো; তবে জাতির জাত-ইজ্জৎ নষ্ট 

কববো। 1” 

এইট সকল কথা বলিয়া, তিতু জণ্তালীর আত্মীয়গুলিকে বিদায় 
দেয়। 

তিতুর পুনর্জয় 

অতঃপর হিন্দুদিগের উপর তিতুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। তিতু রণজয়ে গবিবত হইয! উদ্দাম-উদ্ভ্রাস্ত চিত্তে আজ 
এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম, এইরূপে গ্রাম লুঠিতে লাগিল। এইরূপে 
অত্যাচারিত হইয়! সাতক্ষীর।, গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত 

জমিদারেরা একজোট হইলেন এবং পরে নদীয়ার কলেক্টুরকে 

দরখাস্ত করিলেন। ইতিপূর্বে তিতুর অত্যাচার ও আলেকজেন্দার 
সাহেবের পরাজয়ের কথা কলিকাতার তদানীস্তন গবরণর-জেনারেল 

বেষ্টিঙ্ক সাহেবের কর্ণ গোচর হইয়াছিল। গবরণর সাহেবের আদেশ 
পাইয়া নদীয়ার কলেক্টর ও জঙ্গ সাহেব কয়েকটা হৃস্তী ও অনেক- 
গুলি লোকজন লইয়া! স্থলপথে হস্তীর উপরে এবং জলপথে বজরা 
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যোগে নারিকেলবেড়িয়ায় যাত্র' করেন। অনেকে বলেন, কলেক্টর 

সাহেব বজরাযোগে জঙলপথে এবং জজ সাহেব হত্ভীতে আরোহণ 

করিয়া স্থলপথে গিয়াছিলেন। ইছামতী নদী দিয়া বজরা 

গিয়াছিল। সাহেবের আনিযাছে, তিতুর সেনাপতি মাস্থুম 
ইতিপূর্বে সে সন্ধান পাইয়াছিল। সেও আপনার সৈম্ লইয়া 
বারঘরিয়ায় গিয়া তথাকার কুঠীতে অবশ্থিতি করে। মাসুম 
গিয়াছে, শুনিয়া কলেক্টর আপনার সেনাদ্রিগকে হুকুম দিলেন,__ 

“এখুনই মাস্থমকে আক্রমণ কর । কলেক্টরের সৈন্ত অগ্রসর হইতে 
লাগিল। মান্থমের লোকেরা তখনই কুঠী হইতে তাহাদের উপর 
ইট ছুড়িতে লাগিল। মাসুমের পক্ষ হইতে ইট খাইয়া কলেক্টরের 
অনেক লোক ভূতলশায়ী হইয়াছিল। মাস্থুমের লোকের যেমন 
আক্রমণ করিতে থাকিল, অমনই কলেক্টুর সাহেবের লোকেরা 
গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে । মাসুমের পক্ষে কয়েকজন হত হইল । 

কলেক্টরের পক্ষে কিন্তু অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অনেককে 

হতাহত হইতে দেখিয়া কলেক্টুর সাহেব যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার হুকুম 
দিলেন। সাহেবের হুকুমে যুদ্ধ স্থগিত হইল। অমনই মাসুমের 
লোকের সাহেবের লোকদিগকে আক্রমণ করিল। সাহেবের 

অনেক লোক নিহত হইল । মান্থুম্ একটা হস্তী ও কয়েকটা বন্দুক 
কাড়িয়া লইল। সাহেব বজরায় আশ্রয় লইলেন। জজ সাহেব 

যুদ্ধ করেন নাই । তিনি কলেক্টর সাহেবকে বজ্ধরায় যাইতে দেখিয়া 
সাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। মাসুমের লোকের! রাত্রিকালে 

বজরার দড়ি কাটিয়া! দিয়াছিল। সাহেবের বজর। করিয়া ভাসিয়! 

চলিয়। যান। 

তিতুর আরদালী 
এই সংঘর্ষণে পড়ার কৃষ্ণদেব, সাহেবদের সঙ্গে ছিলেন। 

কৃষ্দেব ভাবিয়াছিলেন,_-“এইবার তিতুর লীলা-খেল। ফুরাইবে, 

এইবার তিতু সদলবলে নিহত হইবে ।” ফলে কিন্তু বিপরীত হইল । 

সাহেবেরা পরাজিত হইয়। বজরায় আশ্রয় লইলেন। কৃষ্ণদেব 



নিরাশ্রয় নিঃসহায় হইলেন। কৃষ্দেব দেখিলেন, চারিদিকে 

তিতূর লোক জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, একবার দেখিতে 
পাইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে । কৃষ্জদেব ভাবিলেন,__ 

“এইবার আমার শেষ। এখানে আমার এমন একটা লোক নাই 
যে, আমাকে এ বিপদে ছুটে সাস্্বনার কথা কহে। আজ তিতুর 
মনোরথ পুর্ণ হইবে। আজ তিতু আমাকে বিনাশ করিয়া বৈর- 
নিধাতনের নিবাত্ত করিবে। এখন আর উপায় কি? মৃত্যু 
আনবাধ্য। ব্রাহ্মণ-সম্তানকে আজ যবন হস্তে প্রাণ বিসঙ্জন 

করিতে হইবে। হা ভগবন্! জমিদার ব্রাহ্মণ-সস্তানের এই 
পরিণাম হইল!” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণদেব দরবিগলিত 

ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সে সময় কৃষ্ণদেবের মনে 

্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা উদ্দিত হয় নাই কি, কিন্তু উপায় কি? 
কৃষ্ণদেব তখন নিরুপায় হইয়া, একাস্তমনে ভবভয়হারী শ্রীমধুস্দনের 
নাম জপ করিতে লাগিলেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত তিতুর লোকেরা 
তাহাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। একান্তে নাম-সাধনার ইহা 
একটা প্রত্যক্ষ ফল। কৃষ্ণদেব হরিনাম জপ করিতে করিতে তিতু- 

সৈম্তের চক্ষুর অন্তরাল হইবার সন্কল্পে একটু একটু পশ্চাৎপদ 
হইতে লাগিলেন। সহসা তিতুর লোকমগুলী হইতে একজন 
তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখবর্তী হইল। লহসা 
তিতুর সম্পকাঁয় লোককে দেখিয়া, কৃষ্ণদেব ভয়-বিহবলচিত্তে কান্ঠ- 
পুত্তলীবৎ দড়াইয়া রহিলেন। উপস্থিত লোকটী অনুচ্চ স্বরে ক্রুত 
কথায় বলিল,_-“আমি জীবিত থাকিতে আপনার কোনও ভয় 

নাই; আপনি পলায়ন করুন। মান্থুম্ দেখিতে পাইলে, এখনই 

আপনাকে মারিয়া ফেলিবে ।” কৃষ্ণদেব স্তৃস্তভিত হইলেন, অথচ এ 

বিপদ বির মধ্যে এ স্বপ্রাতীত সাস্বনার স্ধা-সেবনে একটু নিগ্ধও 

হইলেন । তিনি ভয়-বিম্ময়ের আবেশে আগন্তকের আপাদ-মস্তক 
অবলোকন করিলেন। তখন আগন্তক বলিল, “প্রভূ, আপনি 
আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। আমার নাম মতি-উল্লা। পূর্বের 

2 



এ গোলাম আপনারই ছিল।” এই কথ শুনিবামাত্র কৃঞ্দেব 

বুঝিতে পারিলেন, এই মতি-উল্লা পূর্ব্বে তাহার একজন বিশ্বস্ত 
অন্থুগত ভৃত্য ছিল। মতি-উল্লা আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, 
“ছজুর! আর বিলম্ব করিবেন না; এখনই পলাইয়া যান।” 

কৃষ্দেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন । তখন মতি-উল্লা আর কোনও 
উপায় ন। দেখিয়া, সজোরে কৃষ্ণদেবকে আকর্ষণপূর্র্বক ক্কন্ধে উঠাইয়া 

লইল এবং মুহুর্তমধ্যে ইছামতী নদীতে ঝাঁপ দিল। ঝাপ দিয়াই 

মতি-উল্ল। কৃঞ্চদেব সহ সাতরাইয়। নদীর পরপারে উপস্থিত হইল। 
এইবার মতি-উল্লা বলিল,_“আপনি পলায়ন করুন; আমি 

চলিলাম।” এই কথ! বলিয়াই মতি-উল্লা। আবার ইছামতী নদীতে 
পড়িয়। সাতরাইয়া আলিয়া আপন দলে উপস্থিত হইল। অতঃপর 
কৃষ্ণদেব দ্রতপদে পলায়ন করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করেন। 
কৃষ্ণদেব কিন্তু জীবনে সেই পুর্্বান্নভূক্ কিস্করের সে উপকার বিস্মৃত 
হন নাই। বিদ্রোহাবসানে কৃষ্ণদেব মতি-উল্লাকে যথোপযুক্ত 
পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং তাহার বসতবাটা নিষ্র করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

ত্বিতুর ঘোষণ। 
তিতু ছুই তিনটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! আবার দৃতমুখে চারিদিকে 

ঘোষণা করিলেন,-“আমি বাদসাহ।” এখন হইতে তিতু নিত্য 
বাদসাহীর বিভূতি বিকাঁশ জন্য আপনি কিংখাপমণ্ডিত মসনন্দী 
গদিতে এবং মন্ত্রিগণ তাহার চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন 
করিত। তিতু সভায় বিলে বন্দীরা তাল-লয়-মানে স্ভতি-গান 
করিত এবং ডগডগ শব্দে নহবৎ বাজিয়! উঠিত। উঠিবার সময়ও 
এই ব্যবস্থা। অনেক গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিতুর বশ্যত। 

স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই তিতুর বাদসাহী 
সভায় উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের বশ্যতা-ব্যাপকত! বিজ্ঞাপিত 

করিতেন। কেবল বশ্যতা নহে, কেহ কেহ নাকি তিতুর দলতুক্তও 

হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, ভূষণার অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার 
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মনোহর রায় ততুর দলভৃক্ত হইয়াছিলেন। মনোহর রায় শক্তি 
সামর্ঘ্যে এবং অর্থসাহায্যে তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন । 
ভিতুর সর্ধ্বার্থ-সহায় ফকির, মনোহর রায়কে বড় ভালবাসিত। এই 

ফকির যখন তখন তিতুর বাদসাহী সভায় উপস্থিত হইয়! তিতুকে 
তাত্কুণ্ডের জলে অভিষেক করিত এবং আশীর্বাদ করিয়া বলিত,__ 

“তিতু। তুমিই বাদসাহ। ইংরেজ ফিরিজিদের দূরীভূত করিয়া 
দাও।”* 

তিতুর পত্র 

অতঃপর তিতু রসদ-সংগ্রহার্থ বড় বড় জমিদারদিগকে পত্র 
লিখিতে আরম্ভ করিল। গোকনা গ্রামেব জমিদার রামনিধি 
হালদার মহাশয় তিতুব নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়া- 
ছিলেন।_ 

“হালদার! কাল তোমার বাড়ীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ 

করিব। আমি দলবলে যাইব; আমাদের জলযোগের জন্য এক 

বিশ চাউল, পঞ্চাশটা মোরগ, পঁচিশটী খাসি এবং গোটা বারো 
ষণড় যোগাড় করিয়। বাখিবে।” 

শ্রীতিতুমীর বাদসাহ। 

পত্র পাইয়া, হালদার মহাশয় চকিত, স্তস্তিত ও ভীত হইলেন। 

তিতুর নামমাত্রে তখন লোকে থরহরি কম্পান্বিত হইত। এষে 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশপত্র ! আর কি রক্ষা আছে! ক্রটি হইলে 
তিতু কি কাহাকেও রাখিবে? ভ্রমে এচিঠির কথ গ্রামে রাষ্ট্র 
হইল। গ্রামের লোকে অনেকে ভয়ে পলাইল। রামনিধি 

হালদার মহাশয়ের পরিবার স্থানাস্তরে পলায়ন করিলেন। রামনিখি 

৮ কেহ কেহ বলেন,--"তিতু আপনাকে বাদসাহ বলিয়া! ঘোষণা 
করিলে পর, হঠাৎ একদিন এই ফকির আসিয়া তিতুকে আশীর্বাদ করিয়া 
ছিলেন। ইনি মন্ধা হইতে “জমজম” জল আনিয়া, তাহাতে তিতৃকে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অন্তহিত হন। পূর্বে তিতুর 
কাছে আর কোনও ফকির ছিল না।” 
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চে 

হালদারের পৌত্র মধুস্থদন হালদার ধাতরোগে অকর্ন্য হুইয়। 
পড়িয়াছিলেন। তিনি ভুলি করিয়া পলাইতেছিলেন। পথে 
তিতুর লোকের! তাহাকে ধরিয়া অপমান করিবার উদ্যোগ করে। 

তিতুর জমাদার বাকের মগুল ন1 থাকিলে, হয় ত, এ যাত্র! তাহার 
নিস্তার পাওয়া দায় হইত। বাঁকের মণ্ডল পূর্ব্ব হালদার মহাশয়দের 
বাড়ীতে চাকুরী করিত। এক্ষণে পূর্বব-প্রভৃকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া, 

সে কাতর-কণ্ঠে তিতুর সেনাপতি মাস্থমের নিকট মধুসুদনের মুক্তি 
ভিক্ষা করিল। বাকের মণ্ডলের অনেক অনুরোধে মাস্তুম্ 

মধুস্দনকে অব্যাহতি দেয়। মধুল্দন অব্যাহতি পাইয়। বাকেরকে 
আশীর্ববাদকরিতে করিতে নিজ স্থানে প্রস্থান করেন। 

তিতুর জঙ্কট-সম্কেত 

যেদিন হালদার মহাশয়ের সহিত তিতুর সাক্ষাৎ করিবার কথা 
ছিল, তাহার পূর্ববদিন তাহার! বড় উদ্দিগ্ন হইয়া! রাত্রিযাপন করিয়া- 
ছিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় তাহার অকস্মাৎ মেটিয়ার 

গ্রামের দিকে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিসের 
এ কোলাহল? তিতৃ বুঝি সদলবলে আনিতেছে? তিতু আমিল 
না, তবে এ কিসের কোলাহল ! সে বাত্রি কিছুই নিরূপিত হইল 
না। পরদিন প্রাতঃকালে কোলাহলের কারণ নির্ণয়ার্থ তিনটা 
ভদ্রলোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রেরিত লোকেরা গিয়া যাহ! 

দেখিলেন, তাহাতেই তাহাদের সর্বশরীর শিহরিয়া৷ উঠিল, পরস্ত 

একটু পুলকোদগমও হইল। তাহারা দেখিলেন, “গ্রামের প্রান্ত- 

সীমায় এক বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত। শিবির-সম্মুখে একজন 
ইংরেজ সৈনিক পুরুষ। তাহার পরিধান, লাল কোট-পেন্ট লেন, 

মস্তকে টুপি, কটিদেশে চর্মাবরণে নিবদ্ধ অসি। তাহার সম্মুখে 
অনেকগুলি কুলী উপস্থিত। তাহার আরও দেখিলেন, অনেকগুলি 
সিপাহী ও গোরা যম-কিঙ্করবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়! শিবির সম্মুখে 
অবস্থিতি করিতেছে। 

পাঠক বুঝিলেন, ইহার! কাহার। ? ইতিপূর্বে আলেকজেন্দার 
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সাহেবের মুখে তাহার পরাভব এবং তিতুর অত্যাচারের কথ! 
আন্োপানস্ত শ্রবণ করিয়া, কলিকাতার তাতকালিক গবরণর 
জেনারেল লর্ড বেটিস্ব ছুইটী কামান, একশত গোর! এবং তিনশত 
দিপাহী সহ কর্ণেল সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে 
সাহেবের সম্ঘুখে কুলীর! উপস্থিত ছিল, তিনিই স্বয়ং কর্ণেল । 

কামান লইয়! যাইবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত কর্ণেল সাহেব 

কুলীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। হঠাৎ হালদারগণ প্রেরিত 
তিনটি লোকের উপর কর্ণেল সাহেবের দৃষ্টি পতিত হছইল। তিনি 
ইঙ্গিত করিয়া, তাহাদের ডাকিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক, ব্যক্তি অগ্রসর হইয়। সাহেবের নিকট 

গমন করিলেন। ইনি তিনজনের মধ্যে সাহসী ছিলেন এবং 
ইংরেজি জানিতেন। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে 1” 

বন্দ্যো। আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণ,*_নিবাস গোকনায়। 
সাহেব। আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন? 

বন্দ্য ে। গত কল্য রাত্রিতে একটা কোলাহল গুনিয়া- 

ছিলাম । কিসের কোলাহল, তাই জানিতে আসিয়াছি। 
সাহেব। আপনি তিতুমীরকে জানেন ? 
বন্দ! । আজ্ঞে জানি। ৃ্ 
সাহেব। তিতু এখন কোথায়? 

বন্দ্যো। নারিকেলবেড় গ্রামে । 

সাহেব। আপনি তিতুকে চেনেন? 

বন্দ্যো। আজ্ঞে, তিতুকে আর চিনি না! তিতুকে কে না 
চেনে? সে আমাদের সর্বনাশ করিতেছে । তাহার অত্যাচারে 

বাস কর! দায়। 
সাহেব । আমর।”তিতুকে শাসন করিবার জন্ত আসিয়াছি। 
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এই কথা রলিয়! কর্ণেল সাহেৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
বলিলেন, আপনি আপনার সঙ্গী ছুটী লোককে বিদায় দিয়! 

আমার সঙ্গে থাকুন। আমাকে নারিকেলবেড় গ্রামে লইয়া 
চলুন। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্বীকার পাইলেন। তাহার সঙ্গী হুইজন 

বিদায় লইয়। গোকনায় ফিরিয়া! গেলেন। 

তিতুর সম্ঘট-সন্কেত (২) 
অতঃপর কর্ণেল সাহেব সসৈন্যে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের 

অভিমুখে যাত্রা করেন। বেল ছুই প্রহরের সময় তিনি বাছুড়িয়া- 
গঞ্জে উপস্থিত হইয়া সৈম্দিগকে আহার করিয়। লইতে বলেন । 
সৈম্তগণ তাহার আদেশে আহার প্রস্তত করিবার উদ্ভোগ করিল। 
এই সময় তিতুমীরের তথ্য লইবার জন্ত কর্ণেল সাহেব ছুইজন 
অশ্বারোহীকে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে প্রেরণ করেন। অশ্বারোহী 

ছইজন দ্রুতবেগে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন । তিতুর 

লোকেরা ছুইজন অপরিচিত সজ্জিত অশ্বারোহী সৈম্ত দেখিয়া, “আল্লা 
ছে, আল্লা হো” শবে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাদসাহ তিতুমীরের 

কাছে সংবাদ গেল। তিতুমীর হুকুম দিলেন,_“কাফের ছুইজনকে 
কাটিয়া ফেল।” তিতুর হুকুম হইবামাত্র সেনাপতি মান্ুম্ 
অশ্বারোহী ছুইটীকে তাড়া করিল। অশ্বারোহী ছুইটা যুদ্ধ করিবার 
তআদেশ পায় নাই। কাজেই, তাহার! বেগতিক দেখিয়! 

বাছুড়িয়ার দিকে ছুটিয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে একটী অশ্বারোহীর 
অশ্ব ছুটিয়া! এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। অশ্বারোহী তাহাকে 

ফিরাইয়! সোজ। পথে লইবার জন্য রাস টানিল। অশ্ব রাস মানিল 
না; পরস্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইতে হইতে বট 

গাছের একট! শাখায় আটকাইয়া অশ্বারোহী ভূতলে নিপতিত 
হইল। নেই সময় মান্ুম্ বিছ্যুদ্ধেগে ছুটিয়! গিয়। অশ্বারোহীকে 
দ্বিগ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অপর অশ্বারোহী আর বিলম্ব না 
করিয়া দ্রতবেগে ৰাছুড়িয়ায় উপস্থিত হইল। কর্ণেল সাহেব 
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তাহার সুখ হইতে আগ্ভোপাস্ত সকল বিষয় অবগত হইলেন। 
তখনও সেনাসমূহের আহারাদি হয় নাই। কর্ণেল সাহেব বলিলেন, 
“আহার করিয়া কাজ নাই, এখনই চলো।1” কর্ণেল সাহেবের 
কথ! শুনিবামাত্র সেনাসমূহ আহার পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধযাত্রা 
করিল। 

সন্ধ্যার সময় ইংরেজ সৈন্য নারিকেলবেড়িয়। গ্রামে উপস্ফিত 
হইল। কর্ণেল সাহেব হুকুম করিলেন,-_“গ্রাম ঘেরোয়া কর।” 
সেনার গ্রাম ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই অসি উন্মুক্ত করিয়া 
বীরদর্পে স্থমজ্দিত ভাবে প্রশাস্ত-গস্তীর মুন্তিতে দণ্ডায়মান রহিল। 
তিতুর যে সব লোক ইতিপূর্বে অগ্রসর হইয়াছিল এবং যাহারা 
ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইংরেজ 
সৈম্তের অব্যর্থ অসির আঘাতে তাহাদের অনেকেই নিহত 
হইল। 

তিতু সংবাদ পাইল, ইংরেজ সৈন্ভ উপস্থিত হইয়াছে । তিতু 
ভীত হইল; কিন্তু বাহিরে কিঞ্চিম্মাত্র ভয়ের ভাব প্রকাশ ন। করিয়া 

সকলকে বলিল,-“ভয় কি ? যুদ্ধ করিতে হইবে ।” নিকটে একটা 

লক্ষ-ইটের পাঁজা ছিল। তিতু বলিল,_“এই ইট্খণ্ড খণ্ড কর 
এবং যেখানে যত বেলগাছ আছে, তাহা হইতে বেল পাড়িয়া লইয়া 
এসেো।। পরে এই ইট্ ও বেল কেল্লার মধ্যে জম! করিয়া রাখে।1% 
তিতুর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। অতঃপর তিতু উৎসাহ-বাক্যে 
আপন লোকদ্দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিতুর লোকের 
উত্তেজিত হইয়া, “আল্ল। হো” “আল্ল। হো” শবে, “জয় তিতুমীরের 

জয়” নিনাদে স্থাবর-জঙ্গম কাপাইয়। তুলিল। নিভীঁক সাহসী নিত্য- 
বলদৃণ্ধ সুশিক্ষিত ইংরেজ সেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কেবল 
কর্ণেলের অনুমতির অপেক্ষামান্্র। কর্ণেল সাহেব জলদগন্ভীর 

ভীমনাদে বলিলেন,_-“অগ্ রাত্রিতে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই ; 
সকলে স্থির হইয়া থাকে 11৮ কর্ণেল সাহেবের আদেশক্রমে ইংরেজ 

সৈম্ত যুদ্ধ করিল না। রাত্রিকালে কিন্তু বিজ্রোহীর] ইংরেজসেনার 

৫১ 



প্রতি ইক নিক্ষেপ করিয়াছিল । ছুই চারিজন ইংরেজ সেনা আহত' 
হইয়াছিল। 

ভিতুর শেষ 
নিশাবসানে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইল। ১৮৩১ 

্বষ্টা্দের ১৪ই নবেম্বর। অদ্য তিতুর শেষ দিন। প্রভাতী অনিল, 
বালার্কের লোহিতরাগরঞ্জিত রেণু-কণা সহ মিশিয়া ইছামতীর 
শ্রোতপ্রবাহে গড়াইতে গড়াইতে যেন তিতুর শেষাভিনয় ঘোষণা 
করিয়া বেড়াইল। ইংরেজ সৈম্ভতের আজ বিশ্ববিজয়িনী সংহার- 

মুত্তি! তাহাদের উন্মুক্ত অসি প্রভাত-নৃর্য্যের ঝলমল কিরণে' 

ঝলমিত হইল! ইংরেজ সৈন্যের সেই সংহার-মুন্তি দেখিয়। তিতুর 
লোকেরা ভয় পাইল। তিতু কিন্ত অচল অটল। তিতুবুঝি 
ভাবিল, “ভাগ্যে যাহা! হয় হইবে, বুদ্ধে প্রাণ দিব।”” এদিকে 
ইংরেজ সৈম্ত যুদ্ধার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিল। কর্ণেল সাহেব 
সকলকে নিরস্ত করিয়া আপনি অশ্বারোহণপূরর্বক ধীরে ধীরে 
তিতুর বংশনিপ্মিত কেন্্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। কেল্লার প্রধান 
ফটকের সম্মুখস্থ হইয়া, তিনি একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ান। বাহির 
করিলেন এবং তাহা তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উচ্চনাদে 
বলিলেন, “মহাশয়! ভারতবাসীর মহামান্য গবরনর জেনারেল: 

আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ান। দিয়াছেন। 

আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন কি না, জানিতে চাহি।” উন্মত্ত তিতু 
গ্রেপ্তারের কথ বুঝিল না বা মানিল না। উন্মত্ত তিতু, আত্মহার! 

তিতু, নির্ব্বোধ তিতু, অজ্ঞান তিতু কোপকষায়িত লোচনে বীরগর্ধিবত 
বচনে বলিল,_-“মারো। মারো, কাঁটো, কাটে। সাহেবকে |” তিতুর 

কথায় তিতুর লোকেরা সাহেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ 

করিল। সাহেব নিভাঁক চিত্তে আবার দুইবার গ্রেপ্তারীর কথা 
বলিলেন। ফল হইল না। তখন সাহেব আপনার সৈম্কগণের 

নিকট ফিরিয়া গিয়া! সকলকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। 
বৃদ্ধের মাদেশ পাইবামান্র যুন্ধকামোন্মত ইংরেজ সৈম্ত হ্কার 
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করিতে করিতে তিতুমীরের কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। 
পদ্দাতি তরবারি খুলিল, অশ্বারোহী সবেগে ছুটিল, তালে তালে 
রণমদে রণবাগ্ বাজিয়া উঠিল, উত্তেজনার কলকল কোলাহলে 
দিগ দিগন্ত উদ্বেলিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য 

তিতুমীরের কেল্পু ঘেরিয়া ফেলিল। কর্ণেল সাহেব কামান 

ছুইটীকে কেল্লার সম্মুখভাগে স্থাপন করিলেন। তিতুমীর ঠিক 
কামানের মুখের উপর ছিল। কামানের ভীম মৃত্তি অবলোকন 
করিয়া তিতুর লোকেরা একটু সরিয়া গেল। - 

কিন্ত একি এ! অকম্মাৎ এ আবার কি মৃন্তি! এ আবার কি 
বেশ ! আজ তিতুর এদীনহীন পথের ভিখারিবেশ কেন? কোথায় 
সেইস্বপ্ৈশ্বর্য্য বাদশাহী বেশ! কোথায় সে বাদশাহী বিভূতি দোর্দগ 
রাজদণ্ড! রাজদণ্ডের পরিবর্তে এখন দক্ষিণ হস্তে একগাছি তজমীর 

মাল! এবং অন্য হস্তে আশা । একি এ! সে গৌরাঙ্গ উজ্জ্ল-কাস্তি 

তিতুর বদনমণ্ডলে আজ কারুণ্যের হিমানী-ধার1 কেন? বীর্ধ্যবান্ 
তিতু ভক্তের ভক্তি-চুম্ধক হীন ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছে! 
বংশ-ছুর্গের দ্বারদেশে তিতু ধ্যানমগ্র! শিষ্যমগ্ডলী সে ধ্যানমগ্ন 

মধুর ফকির-মৃন্তি একাগ্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভক্তির 
ক্ষীরধারে আপ্লুত হইতেছে। যেন ভক্তবংসলের মোহকর রূপে 

বিমোহিত হইয়া নিম্পন্দ নিস্তব্ধভাবে চিত্রাপিত মুন্তিব দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে। 

তাহার! বাহা বিভীষঘিক বিস্মৃত হইয়া ভক্তিগদগদ-চিত্তে যেন 
'তিতুর মুখ-কমলের অনাবিল মকরন্দ পান করিতেছে । তখন যেন 
তাহার মনে করিল, _কি তুচ্ছ সাভ্রাজ্য-রাজ্য, কি তুচ্ছ ধন-সম্পদ, 

কি তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্র, কি তুচ্ছ আত্মীয়ন্বজন ? ধ্যানাস্তে তিতু উচ্চকণ্ঠে 
ভগবানের নামোচ্চারণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিতু সকলকে 

সম্বোধন করিয়া কহিল,_“দেখ ভাই সকল, তোমরাই আমার 
অবলম্বন । তোমাদের আশা-ভরসায় আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ 
দিয়াছি। তোমর! যদ্দি প্রাণপণে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি 
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রাজ্যরক্ষ1! করিতে পারি; নহিলে আমাকে পথের ভিখারী হইতে 
হইবে। যদি সমস্ত দেশ জয় করিতে পারি, যদ্দি কিরিঙ্গি 
ইংরেজকে তাড়াইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগকে পুরস্কার 
দিব। ভয় পাইও না। যখন মরিতেই হইবে, তখন যুদ্ধে 
মরিবার জন্ত ভয় কেন? কোরাণে লিখিত আছে, যুদ্ধে মরিলে 
মানুষ “ভেস্তে যায়। তবে কেন ভাই, কাপুরুষের মতন মরিব! 
কেন নরকে যাইব। ধর্মের জন্য মরিলে, স্বর্গের কঙ্জল-নয়না 
অঞ্সরাদিগের অনুপম সৌন্দর্ধ্যন্খান্থভব করিব। কেমন ভাই, 
তোমর বীরের হ্যায় প্রাণ দিতে পারিবে?” 

তীব্র সুরসার ভেষজে যেমন অবসন্ন মুমূঘু'র তর্জনীবেগ তর তর 
নাচিয়। উঠে, তিতুর উৎসাহবাণীতে অবসন্ন তিতুশিস্বেরা সেইবপ 
মুহুর্তে মাতিয়া উঠিল। তিতুর কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমত্যরে 
বলিল, “পারিব*, “পারিব” | 

এই সময় ফকির মিস্কিন উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন 

করিয়া বলিলেন, “তোমাদের ভয নাই,আমি থাকিতে 
তোমাদের ভয় নাই। আমি সিপাহীদের কামান, বন্দুক, তরবারি 

সব ভারিয! ফেলিয়াছি। সে কামান বন্দুক হইতে গোলাগুলি 
বাহির হইবে না। কেহ তরবারি তুলিতে পারিবে না। তোমরা 
কেহ মরিবে না, ভয় নাই। মরিলে আমি বাচাইব। আমার কথ! 
বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধ কর।” 

ফকিরের কথায় উপস্থিত তিতু শিষ্যগণ উত্তেজিত হইয়া, “আল্লা 

হো,» “আল্ল! হো” শবে দিগন্ত ব্যাপিয়া আপনাদের যুদ্ধকর্তব্যতা 
বিজ্ঞাপিত করিল। এই সময় ফরির আবার জলদনিংস্বনে বলিতে 
লাগিলেন,--শুন ভাই! আমার কথ শুন, যুদ্ধ কর, ভয়ে 
পলাইও না, যে- পলাইবে-৮ এই কথা বলিতে বলিতে সহস! 
গন্ভীর মেঘগঞ্জনবং গুডুম শবে দিক আলোড়িত হইল। দেখিতে 
দেখিতে মুহুর্তে তিতুর বাশের দুর্গ কাপিয়। উঠিল। আকাশ-পুর্থী 
ঘোর ঘন ধৃমাবর্তে আচ্ছন্ন হইল। সে লুচিভেঘয অন্ধকারে আর 
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দৃষ্টি চলে না। তিতু শিহরিয়া উঠিল, ফকির বিষগ্ন হইল, মান্ুম 
টলিয়! পড়িল, মইজুদ্দীন কাদিয়া ফেলিল সাজন গাজন পলাইবার 
পথ দেখিল। সে পলাইয়! নিকটস্থ একটা বৃক্ষের আড়ালে 
লুকাইয়া রহিল। 

যে শব্দে তিতুর কেল্লায় বিভীষিকার এই করুণ শত, ইংরেজের 
কামান হইতে সেই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল । কর্ণেল সাহেব করুণার 

বশে তিতৃকে কেবল ভয় দেখাইবার সংকল্পে একটি ফাকা 
আওয়াজ করিয়াছিলেন। ফাঁকা আওয়াজের ফাকা ধুমমাত্র 
উদগীরিত হইয়াছিল। ফাকা! ধুম প্রকৃতির ফাকায় মিশিয়া গেল। 
আবার দিঙনিচয় রবিকরোগন্ভাসে পূর্ব প্রসন্ন প্রফুল্ল হইল। 
কামানে গোল! ছিল ন1; সুতরাং তিতু সদলবলে অক্ষত রহিল। 

ফকির তখন গর্রবোন্নাদে বিকট হাদি হাসিয়া গধ্িবত বাক্যে 

বলিল,__“গোল। খা ডাল11”* তিতুর অন্ুচরবর্গ বুঝিল, নিত্য 
খতবাদী ফকির সত্য সত্যই গোল গিলিয়া ফেলিয়াছে। তখন 

তাহারা ফকিরের অলৌকিক-কীন্তির আলোচনা করিতে করিতে 
মরণের ভীতি-শৃন্য হইয়! প্রবলবেগে ইংরেজ সৈম্তদ্িগকে আক্রমণ 

করিল। আবার তাহার! ইংরেজ সৈম্তের প্রতি ইঞ্টক ও বেল 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় ফকির বলিল,__“তোমর। ভয় 

পাইও না; যুদ্ধ কর; তোমাদের জয় হইবে; আমি মক্কা হইতে 
সেন।৷ আনিতে চলিলাম; মক হইতে যতদিন ন। ফিরি, ততদিন 

যুদ্ধে ক্ষান্ত হইও ন11” এই বলিয়া ফকির অস্তর্ধান হইল। ইহার 

পর ফকিরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই ।১* 

৯ “গোলা খা লিয়া” ইহাই প্রকৃত কথা; কিন্তু এ পর্য্যন্ত “গোলা খা 
ডালা” এই কথাই চলিয়া আসিতেছে । 

১০ এই ফকির সম্বন্ধে নানা লোকে নান! কথা বলেন। কেহ বলেন, 
তিনি মস্তেন সাহা, কেহ বলেন, বড়িসা ; কেহ বলেন, ঠাকুর সাহেব। 
কাহারও বিশ্বাম, তিনি সিদ্ধপুরুষ পীর । কোথাও বা এইরূপ জনশ্রুতি আছে, 
মুসলমানদদিগকে অত্যাচারী হুইতে দেখিয়া, তাহাদের ধ্বংসসাধনার্থ তিনি 
তিতুমীরের দলে যোগ দেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে তিতুমীরকে উত্তেজিত 
করেন। 
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কর্ণেল দেখিলেন, তিতুর চৈতন্য হইল না; তিতু সত্য সত্যই 
দিশেহারা,-আত্মহারা;) তাই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়। মরিতে 

উদ্ধত হইতেছে। কিন্তু আর ক্ষমা করিলে ত চলিতেছে না। 
কাজেই তিনি কামানে গোল! পুরিলেন। এদিকে ভীষণ যুদ্ধ 
চলিতেছিল। তিতুর অন্ুচরবর্গের লাঠি-সড়কীতে অনেক ইংরেজ- 
সৈম্ত এবং ইংরেজের গুলিতে অনেক তিতুর অনুচর ধরাশায়ী 
হইয়াছিল। তিতু ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। কর্ণেল সাহেব এই 
সময় তিতুকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছু'ড়িলেন। চপলাপ্রভায় দিক্ 

উদ্ভাসিত করিয়া, মুহল্মু্থ ধূম উদগীরণ করিতে করিতে, ধূমে দিক্ 
আচ্ছন্ন করিয়া, গোল! ছুটিল। মুহূর্তমধ্যে গোলা তিতুর উপর 

নিপতিত হইল। গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু উভিয়া 
গেল। তিতু ভূতলে পতিত হইয়া নিমীলিত নেত্রে ফেনে দগার 
করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবাধু নিঃস্যত 

হইল। তিতুর সব ফুরাইল ! উম্মাত্তেব উদ্ভট কল্পনার অবসান 

হইল! 
গোলার আঘাতে তিতুর বাঁশের কেল্লা পড়িয়া গিয়াছিল। 

কেল্লা চাপা পড়িয়। তিতুর অনেক অন্ুচর আর্তনাদ করিতে করিতে 

প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল। অনেকে পলাইয়। গিয়াছিল। কেহ 
বৃক্ষের উপরে, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে, কেহ 

শন্তের ক্ষেত্রে আশ্রয় লইয়াছিল। নিকটে এক স্থান হইতে প্রচুর 
পরিমাণে মাটী কাটিয়া লওয়। হইয়াছিল। সেই স্থানে একট! 
প্রকাণ্ড গর্ত ছিল। অনেকে সেই গর্ভে লুকাইয়াছিল। অতঃপর 
ইংরেজ সৈম্ত গৃহে, প্রাণে, বৃক্ষে। গর্ভে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে 

যাহাকে পাইল, তাহাকে গুলি করিল। যাহার! বৃক্ষের উপর 

ছিল, তাহার গুলি খাইয়া পাখীর মত ঝটপট করিতে করিতে 
সৃত্তিকার উপর পতিত হইতে লাগিল । কত পলাইল, কত মরিল, 

তাহার ইয়ত্তা নাই। 
অনেকেই বন্দী হইল। কর্ণেল সাহেব বন্দীদিগকে লইয়! 
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বারালতে গমন করেন। বারাসতে বন্দিগণ খাইবার জন্য এক- 

ছটাক করিয়া চাউল পাইয়াছিল। বারাসত হইতে তাহারা 

আলিপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। আলিপুরে তাহাদের বিচার হয়। 
৩৫০ জন আসামীতূক্ত হইয়াছিল। বিচারে ১৪* জনের কারাদণ্ড 
কয়। সেনাপতি মাসুমের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল ।১১ 

১১ গওকনালী সাহেবের ৮116 ৬9191021015 11) [15018 নামক প্রবন্ধে 

এইরূপ লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, আলিপুরের জজ ও কলেক্টর 
বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবেড়িয়৷ গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে 

তিতুমীরের কেন্পার প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল সে সভায় বহুগ্রামের 
বু সম্ত্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিপেন। তীহাদের সাক্ষা লইয়া বিচার হয়। 

বিচারে মানমের প্রাণদণ্ড, অনেকের ছ্বীপাস্তরদণ্ড এবং অনেকের কারাদণ্ড 

হইয়াছিল। নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুর বাশের কেল্লার সম্মুখে মাস্থমের 
ফাসি হইয়্াছিল। আট শতজন বন্দী হুইয়াছিল। 
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পরি শিষ্ট 

কলভিন্ সাহেব তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত রিপোর্ট 

লিখিয়াছিলেন, গবরণমেণ্ট সেই রিপোর্ট পড়িয়া এইভাবে মন্তব্য 

প্রকাশ করিয়াছিলেন,_-“এ বিদ্রোহ ব্যাপার স্বল্প স্থানমাত্র 

ব্যাপিয়াই হইয়াছিল; যে স্থানে ইহার উৎপত্তি, তথ। হইতে ইহ। 
প্রস্থত হইয়া পড়ে নাই। দেশের সন্ত্রাস্ত, সক্ষম এবং স্ুবিজ্ঞ ও 

স্ুবিবেচক লোকে এ ব্যাপারে যোগ দেন নাই।” 

গবরণমেন্ট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ইহ! পাগলামীর কাজ; 

যাহার। এ কাজ করিয়াছিল, তাহার! জানিত না, কি কাজ 

করিতেছি। ভারতের কোটি কোটি ক হইতে গবরণমেণ্টের এই 

কথাই প্রতিধ্বনিত হইবে। তিতু যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার 
ফল সে পাইয়াছিল। তিতুর পক্ষে যাহার! ছিল, তাহাদেরও শাস্তি 
হইয়াছিল। তিতুর পাপে, তিতুর পুত্রের দণ্ড হয় নাই। বরং 
গবরণমেন্ট তাহার বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন রাজার 

রাজ্যে যাহার! বিদ্রোহের কল্পনা করে, তাহার! প্রকৃতই পাগল, 

তাহার কপার পাত্র। 

তিতুর জীবনী কেন? 
তিতুর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল । হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান 

হউক, শিখ হউক, পাঁরসিক হউক, তিতৃুর ম্যায় যদি কখনও 

কাহারও হুরু'দ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিম্তই তাহার 
চৈতল্ঞ হইবে ৷ তিতু বড়ই ছুবুর্দ্ধি; তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ 
কত ক্ষমাশীল,-.কত করুণাময়। তিতুকে বাচাইবার জন্য ইংরেজ 
আত্মক্ষতি করিয়াছিলেন। যখন আলেকজান্দার সাহেব তিতুকে 
ধরিভে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আপন নিপাহির্দিগকে ফাঁকা 
আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন ৷ ফাঁকা! আওয়াজ করিয়া! অনেক 

সিপাহী মরিয়াছিল। তিতু না মরিয়া আপনি বশ্টত। স্বীকার 
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করে, কাকা আওয়াজের ইহাই উদ্দেশ্ত নহে কি? তিতু যখন ঘোর 
উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও ইংরেজ-সেনাপতি তাহাকে বাচিবার 
অবলর দিয়াছিলেন। তখনও কামানে ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছিল। 

হায়! ছুরুদ্ধি তিতু”_অহমিকায় আত্মহারা তিতু, ইংরেজের সে 
করুণা, সে মমতা, বুঝিল না। বুঝিল না,_তাই তিতু আপনি 
মজিল,_ আর সহত্র সহত্র লোককে মজাইল। 

এ ভারতে ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম, ইংরেজের 
বাৎসল্যের ভাব, কে না বুঝে? ইংরেজের রাজহে সুখামৃতের নিত্য 
নুখাস্বাদ কে না করে? তবে সুপিতার দশটী পুত্র থাকিলে, 
কাহারও কাহারও তুর্বুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা! থাকে ত। ইংরেজ 
রাজের ভারত-রাজত্বে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয় ত 
কখন কু-কল্পনার আবেশ হইতে পারে । কখন কখন এইরূপ 

কর্পনাবেশের বিকাশ কোন্ না দেখা যায়? তাহাদের চৈতন্য 
উদ্রিক্ত করিবার জন্ত, আর ভবিষ্যুৎ-কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার 
জন্য, তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল। 

সমাপ্ত 
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পমকালীন অংবাদপঞ্রে ভিতুমীরের বিদ্রোহ 

তিতুমীরের বিদ্রোহকে আজ আমর! যে চোখেই দেখি ন! কেন, সমকালে এ বিদ্রোহ জনগণের 
কাছে কি রূপে দেখা দিয়েছিল, তা জানার কৌতুহল হওয়] ্বাতাবিক | বৃহত্তর জনসমাজের 
প্রতিক্রিয়া! ঠিক কি হয়েছিল বল! মুশকিল। সরকারি নখিপঞ্রের বিবরণ ছাড়াও এ বিস্্োহ 
সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার কিছু খবর সমকালীন পন্ত্িকাগুলিতে আছে। তবে এইনৰ বিবরণ 

অনেক লময়ই নিরপেক্ষ নয়, নিতান্তই একদেশদশাঁ। সেই কারণেই ইংরেজ মালিকানাধীন 
এই সময়ের ইংরেজি পত্রিকাগুলির সম্পা্দকর1 এই বিদ্রোহকে নিছক উপদ্রবের ষেশি কিছু 

মনে করতে পারেন নি। দেশীয় পত্ত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রীবামপূর মিশনরিদের পঞ্জিক] 

'সমাচাব দর্পণ' একই সরে সুর মিলিয়েছে ৷ ইংরেজভক্ত ইয়ংবেক্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ*ও 
এর বাতিক্রম নয়। এতেও তিতুর অত্যাচারী রূপটিই তুলে ধর! হয়েছে। “ধর্মনভা*র মুখপত্র 

“সমাচার চক্ত্রিকা' এই সুযোগে সাম্প্রদায়িক খিদ্বে প্রচাব করেছে। তবু এরই মধ্যে 
সমকালীন পত্তরিকাগুলিতে প্রকাশিত কিছু কিছু মন্তব্য ও সংবাদ আমাদের এ বিজ্রোহ 

সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেয়্। যেমন অতিমাত্রায় বক্ষণশীল 'জন বুল' এই 

বিদ্রোছের সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনার সম্পর্ক কতখানি আছে, সে বিষয়ে সংশর প্রকাশ করে 

অনাহার ও অভাবেব তাডনাই এই বিদ্রোহের মুল কারণ বলে সন্তব্য প্রকাশ করে। আবার 

সমকালের মুসলমান জনগণের একট!| বড অংশ যে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, 
তা আমব। জানতে পারি « ডিসেম্বর, ১৮৩১-এর “রিফর্মার' পাড়। 

এই সময়ের পত্রিকাগুলি আজ অধিকাংশই লুপ্ত, ছ'একটি যাও ভ্বাছে--তারও অবস্থা 

অতি জীর্ণ। আমরা সমকালীন সংবাদপত্র থেকে তিতুমীরেৰ বিদ্রোহ সংক্রস্ত কিছু রচনা 
সংকলন করে সমকালের চোখে বিদ্রোছের চেহারাটা তুল ধরার ৮্ষ্টা কবেছি। 
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(1) 

তিতুমীর 

তিতৃমীরের দৌব্বাত্ম্যবিষয়ক বৃত্তান্ত ইত্ডিয়া গেজেট সম্বাদপত্র হইতে আমরা 
"গ্রহণ করিলাম বোধহয় যে তাহা! অবগত হইতে পাঠকগণের বাঞ্চ। থাকিবে। 

কলিকাতা শহরে কমিস্তনরপাহেবের আদালতে তঘিষয় অনুসন্ধান হইয়াছে 
' এবং তাহাতে বোধহয় তিতৃমীরের দৌবাত্ময যে গ্রামে হইয়াছিল লেই গ্রামে 
কতক জোল্লারদের মাননীয় এক মসজীদ ছিল এবং সে গ্রামে জোলাব্যতিবিস্ত 

অন্ত জাতি অত্যক্স। দৌরাত্মাকাঁরিরদের মধ্যে এ জোলারাই প্রধান। শুক্রবারে 
এবং কোন ২ পর্বের দিনে তাহারা সেই মসজীদে একত্র হইয়] কর্ণে হত্য দিয়া 

অন্তি চীৎকাবধ্বনিপূর্ববক প্রার্থনার আহ্বান করিয়া থাকে। সেই গ্রামের 

জমীদার অর্থাৎ ধাহার রাইয়ত এ জোলারা তাহার সেই মসজীদের নিকটে বাস 

ছিল। অতএব তাহারা প্রার্থনা করিতে একক্র হইলে এ জমীদাবের সন্তানেরা 

তাহারদের এ প্রার্থনার আহ্বান ধ্বনিকে বিদ্রপ করাতে এবং তাছারদের 
প্রার্থনার অনকরণরূপ কোন নিরর্থক অর্থাৎ বিভবিড শব্ষকরণেতে তাহার- 

দিগকে পরিহাস করিত । এ জোলার! পুনঃ ২ এ বালকদ্দিগকে নিবারণ করাতে 

তাহার! নিবারিত হইল না শেষে তাঁহাঁরদের পিতা জম্ীদাঁর়ের নিকটে এ 

দৌরাত্মোর বিষয়ে নালিশ করিতে গেল কিন্ত তিনি আপন পুত্রেরদিগকে 
শাসন না করিয়া নির্দয়তারপে এ জোলারদিগকে দূরকরত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া 
কহিলেন যে পুনর্বার ফদ্যপি এমত নালিশ কর তবে আমি তোমারদের বিলক্ষণ 

প্রতিফল দিব ইহা দৃষ্টে এ বালকেরা আরো! সাহনী হইয়া গর্ধবপূর্ববক অধিক 
দৌবাঘ্থা করিতে লাগিল তাহাতে জোলারা অতাস্ত রাগাছ্িত হইয়া এ 
বালকদিগের একজনের মুখে চপেটাঘাত করিল তৎক্ষণাৎ এ বালক রোদন 
করিতে ২ আপন পিতার নিকট নালিশ করিতে দৌড়িল। তাহাতে এ 
জমীদার তাহারপিগকে ধরিয়া নিকটে আনয়ন কবিতে আজ! দিলেন। অতএব 

তাহার ব্রজবাসি লোকের! চতুর্দিগে গিয়া কতক দোষিদিগকে ধৃতকবণপূর্ববক 
আনয়ন করিল এবং ভাহারা ওজোন করিয়া বাঁলকেরদের অতিশয় দৌরাত্ম্য 
কছিতে লাগিল। কিন্ত জমীদার তাহাদের সরদারকে ধরিতে আজ্ঞা 
দিয়া একজন হি নাপিত ডাকিয়া এ সরদারের দাডি প্রত্াব ছারা মুড়াইরা 
এবং বাষটিছারা তাহারদিগকে প্রহার করিল। এ জোলারা বারাসাতের 

কাইন্ট মাজিখ্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিয়া এ দৌরাম্যের প্রতিকার 
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চেষ্টা পাইল কিন্ত আমলাগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়াঁতে তাহারদের বিষয় এমক 
ফেরফার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল । অতএব 

আদালতে নিরুপায় হওয়াতে তাহার! আসিয়া পুনর্বার আঁপনাঁরদের মস্জীদে 

প্রীর্ঘনা করিবার সময়ে রক্ষা পাইবার উপার চেষ্টা করিতে লাঁগিল। অপর 
এঁ জমীদার অন্তায়ের সাফল্য দৃষ্টে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রার্থনা সময়ে আয 
ঠাট্টা বিজ্রপ করিয়া তাহারদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লোকের প্রবৃত্তি 

জন্মাইলেন এবং এক দিবস এ মসজীদ্দে একট! শৃকর ছেদন করাতে সেইস্থান 
অপবিত্র শ ভাহারদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। এ দৌরাত্মাপ্রযুক্ত তৎপর 
শুক্রবারে তাহারদিগের এক সভা হইল এবং তিতুমীর নামক ভ্রমণকারি 

এক ফকীর তাহারদের নিকটে আসিয়া ঘোষণাকরত কহিলেন যে ধর্শরক্ষার্থে 

এবং পূর্বলিখিত তাবৎ দৌবাত্ময প্রতিকারার্থে এ জমীপার ও তাহার পরিবার' 
নষ্ট কয়া উপযুক্ত । আরে! কহিলেন যগ্যপি তোমরা! আমাকে সেনাপতির ন্তায় 

মনোনীত কর তবে শক্রগণের গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে একেবারে আকাশ হইয়! 

যাইবে এমত আমার জাছুগিরী আছে। অপর যগ্যপি জমীদাঁর ও তাহার 
পরিবার বিনাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তোমারদিগকে গ্রেগ্কার করিতে লোক 

পাঠান তথাপি তোমরা ভীত হইও না আমার জাছুগিরীতে রক্ষা পাইবা। 
ইহাতে তাহারা সাহসী হইয়া এ জমীদারের বাটী আক্রমণ করিয়! তাহার 

পরিবার স্ত্রীলোকদ্দিগকে বলাৎকার করিল ও পলায়নাশক্ত কতক ব্যক্তিদিগকে 

হত করিল এবং ঠাকুরবাভীর মধ্যে গোহত্য। করিয়! সে স্থান একেবারে বিনষ্ট, 

করিল। তৎপরে আপনারদিগকে বক্ষাকরণার্থে বাশের এক হৃর্গ নিশ্মাণ করিল 

এবং লুঠের দ্বারা প্রাণধারণ করিল যত হিন্দুলোক তাহাদের হস্তে পড়িল 
তাহারদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইল। ইত্যবসবে জমীদার ও তত্সমভি- 

ব্যাহারে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহার। বারাঁসতের জাইণ্ট ম্যাজিস্রেট 

সাহেবের কাছারীতে নালিশ করিলেন এবং সাছেব তছিষয় অনুমন্ধান করিয়া 
রিপোর্ট করিতে দ্ারোগাকে হুকুম দিলেন। দারোগা ত্রাহ্মণ জমীরারম্থানে 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব অতিশয় পক্ষপাত এবং নির্দায়তারূপে এ 

মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কর্ম করিতে লাগিলেন তৎ্প্রযুক্ত তাহান্া তাহার- 
মস্তক ছেদন করিল। ইহ] শুনিয়া! বারামাতের জাইন্ট মাঁজিস্রেট শ্রীধৃত 

আলেকজান্ত্র সাহেব সেই স্থানে আপনি গিয়া তদ্বিষ় অস্থসন্ধান করত বোধ" 
. করিপেন যে এ ভারি বিষয় অতএধ সাহায্যের নিমিখ্ে সৈন্তেরদিগকে ভাকিতে 

লোক প্রেরণ করিলেন। তৎপয়ে ভিতুমীরের লহিত কথোপকথন কষ্গিতে 
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উদ্যত হইলে নে কোন কথাই না! শুনিয়া আপন লৌকদিগকে কহিল যে 
আমীরে আমার নামে ধঙ্থর গুপযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ত্রস্থ লোকেরা 
আমাকে রাজ! করিয়া কহে পরে তাছারদিগকে ভয়প্রদশনার্থ ইঙ্গলণ্তীয় 
সৈগ্তেরা গুলির সহিত কেবল খারুদের তোপ করিল তারা কোন কেহ 
আঘাতী হইল না অতএব তিতুমীর চীৎকার করিয়া কহিল যে হে ভাই দেখ 
আমার মত্য কথ! এ কাফরিরদেব গুলির কিছুমাত্র কার্ধ্য হইল না। 

এ কথাম্বারা সাহসিক হুইযা তাহারা আপনারদের ছুর্গ হইতে বহিভূত 
হইল কিন্ত এ সৈম্তেরদের পুনর্ববার গুলি নিক্ষিপ্ত হওযাঁতে একেবারে 
তাহারদের বোকামি গেল এবং তিতুমীর প্রথমেই মার! পডিলেন। কিন্ত 
তাভার মধ্যে কতকজন বোধ করে যে তিনি স্বন্দববনে পলাইয়া যোগিরূপ 

ধারণ করিষ! চট্টগ্রামের দিগ দিয! মন্কাতে গিযাছেন তাহার পুত্র এক্ষণে 
বন্দুয়ানেরদের মধ্যে আছে। সেব্যক্তি যৌবনাবস্থ যুদ্ধেতে আঘাতী হুইয়! 
খোভা হইয! আছে। -সমাচাব দর্পণ, ২৮ ৭, ১৮৩২, পৃ ৩৫২-৩। 
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তিতুমীরের উৎপাত 

আপনাকে কমিস্তনবসাহেবের আদালতের মুক্তিয়ার বল্লিয়৷ এক ব্যক্তি 

চন্ড্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন মে আমারদের 

উদ্দেশেই । তাহাতে ইত্ডিয্া গেজেট হইতে আমর] যে সম্থাদ গ্রহণ কৰিয়। 

২৮ জুলাই তারিখের দর্পণে প্রকাশ করিলাম। তছ্িযয়ে আমারদিগকে 

বিলক্ষণ চেতাইয়াছেন। তা[হার]পত্র স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল 

না। তিনি প্রথমতঃ আমারদের উপর এই দাওয়া করেন যে তোমর!| ষে 

ইত্ডিয়া গেজেট হইতে এ সম্বাদ প্রকাঁশ করিয়াছ তাহার তারিখ প্রকাশ 

কর ইহাতে তীহাকে আমরা তুষ্ট করিতে পারি না যেহেতুক গেজেটের 
গ্রন্থিত পজ এইক্ষণে আমারদের নিকটে অন্রপস্থিত। পরে লেখেন থে ইত্িয়া 
গেজেটে জমীদারের যে গ্রামের বিষয় লিখিত আছে সেই গ্রামে এক ঘর 
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মুসলমনিও আছে কিনা ইহা সন্দেহ হইতেছে এবং লেখেন যে এতন্্রপে এ 
সকল বিবরণ আমি প্রামাণ্য করিতে পাঁরি। ইহাতে আমারদের এইমাত্র 
বন্কবা যে তাহা করিলে আমর অতিসস্তষ্ট হইব এবং ইত্ডিয়া৫গজেটের 
উক্তি আমরা! যেরূপে প্রকাশ করিয়াছি তদ্রপে এ মূজিয়ারের উদ্ভিও 
অত্যাহ্লাদপূর্ধ্বক আমর! প্রকাশ করিধ। এতহিষয়ে সত্যতা জানা ব্যতিরেকে 
আমারদিগের আর কোন ইচ্ছা নাই এবং উভয় পক্ষের কথা না শুনিলে যে এ 
বিষয়ের তত্ব পাওয়া যাইবে না এমত আমারদের দৃঢ় বোধ আছে। 

-সমাচার দর্পণ, ২৫.৮ ১৮৩২, পৃ ৪*১। 



বিছারিঙাল গ্রসজে 

ব্যক্ষিজীবন, 

“তিতু বড়ই দুরুদ্ধি, ভাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাখীল, 
কত করুণাময় ।--তিতু না বুঝলেও, তিতুর জীবনীকার বিহারিলাল 
সরকার তা মননে মর্মে বুঝেছিলেন, এবং এই বোঝার পুরস্কাবস্বরূপ 
১৯১৫ খ্রীস্টাবে তিনি বোয়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হন। তিতুমীরের 
দুর্ভাগা, তিনি বিহারিলালের মতো! বুদ্ধিমান ছিলেন না, এবং ছিলেন ন৷ 
বলেই ইংরেজের “করুণার মর্ম, “বাৎসল্যের ভাব' বুঝতে পারেন নি-_ 
না বোঝার ফলম্বরূপ তাঁকে সন্মুখসমরে প্রাণ দিতে হুয়। ইংরেজের 
ককুণাধারায় পিক্ত বিহারিলাল হঠাৎ ইংরেজের ঘোর শত্রু তিতুমীবের 
জীবনকাহিনী লিখতে গেলেন কেন? উত্তরটা তিনি নিজেই দিয়েছেন : 

'ইংরেজরাজের ভারতরাজত্বে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয়ত 
কখন কু-কয্পনাব আবেশ হইতে পারে।*"তাহাদের চৈতন্ত উত্রিক্ত 
করিবার জন্য আর ভবিস্তৎ কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তিতুর 
জীবনী প্রকাশিত হইল।” তিতুমীরের জীবনকাহিনী জানার আগে তিতুর 

প্রথম বাঙাপি জীবনীকার বিহারিপাল সরকারের ব্যক্তিঙগীবনট! একনজরে 
দেখে নেওয়া যাঁক। 

১৮৫৫ শ্রস্টাব্বের ১৮ অক্টোবর দুর্গাপূজার অগ্মী-এঁদিন সন্ধিপৃ্জার 

ঠিক পরই হাওড়া জেলার আন্দুলে বিহারিলালের জন্ম । তার পিতা 

উমাচরণ সরকার কলকাতা! সার্ভেরর জেনরলের অফিসে চাকরি করতেন, 

পিতামহ বেচারাম সরকার কাজ করতেন ছাতু বাবুর বাডিতে। তিনি 

ছাঁড়া উমাচরণের একটি পুত্র ও একটি কন্তা ছিল। তার মামার বাড়ী 

হুগলি জেলার মথুরাবাটি গ্রামে-মাতামহ রামটাদ মিত্র কবিগান লিখতেন 
এবং কবি গাইতেন। 

গ্রাম্য পাঠশালাতেই তার অক্ষর পরিচয়| বয়ন যখন তার আট, সেই 
সময় তিনি কলকাতায় আসেন--এসে ভন্তি হন বউবাজার গবর্নমেপ্ট 
বাংল! স্থুলে। এইখানে তিনি ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরে মটন্ 
লেনে ডল নাহেবের স্কুলে পড়েন। জেনারেল এসেম্বলি কলেজ থেকে 

এনট্রানস্ পরীক্ষায় পাশ করেন। কার্ট আর্ট ক্লাসে ভন্তি হলেও আর্থিক 
অন্থচ্ছলতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেননি। দু'বেলা ছেলে পড়াতে 
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হত। ফলে পাঁশের উপযোগী পরিশ্রমে কতকটা কাঁতরতা্ এবং অনেকটা 

মনোযোগের অবমাদদ এসে পডত। "আর একবৎসর পড়িলে হয়ত পাশ 

হইতে পারিতাম..কিস্ত তাহা আর হইল না।'১ সংসারের অবস্থা দিন 
দিন খারাপ হতে লাগল। উমাচরণ চাকরির সঙ্গে ব্যবসাও চালাতেন। 

চাঁকরি ছাড়লে ব্যবসার উন্নতি হবে এই বিশ্বাসে চাকরি ছাড়লেন। 

বাবসাতেও বিধা করতে পারলেন না, ব্যবসা উঠে গেল। জমানো 

টাকায় সংসার চল! দায় হয়ে উঠল। এসময় একদিন বিহারিলাল হঠাৎ 

শুনতে পেলেন, বাব! মীকে বলছেন, “এসময় বিহারি য্দি মাসে মাসে 

কুড়িটি টাক! আনিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নির্ধিঙ্ষে সংসার চালাইতে 

পারি।'ৎ এ কথা শুনে পভাশোনা ছেডে বিহারিলাল চাকরির সন্ধানে 
বেঝরোলেন। 

পরদিনই চাকরি হল--কলকাতাঁর রাধাবাজারে রাজমোহন মূখো- 
পাধ্যায়ের কলকাতা প্রেসে ম্যানেজারের চাকরি । সহপাঠী বন্ধু কেদারনাথ 

মিত্র ১৮৭৮ খ্রন্টাবে তাকে এই কাজটি যোগাড করে দেন। যোগ্যতার 
সঙ্গে কাজ চালানো অক্পদিনেব মধ্যেই তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হন। 

১৮৮* শ্রীন্টাব্ধে রাজমোহন বাবু 'প্রভাভী” নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্ত 
পরিচালনার তাঁর গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত হন সম্পাদক । 

ইনিই বিহারিলালের প্রথম সাহিত্যগুরু। 
কয়েকমাস পৰে ক্ষেত্রমোছন 'প্রভাতী'ব সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সম্পাদক 

না হয়েও 'প্রভাতী'র সম্পাদকীয়তাঁৰ ভাঁর পড়ল বিহারিলালের ওপর। 

এইভাবে বছরখানেক চলার পর 'প্রভাতী'তে কম্পৌজিটর বিভ্রাট ঘটল। 

বিহারিলাল পিছপা হলেন না, কম্পোজ শিখে, প্রেসের কাজকর্ম দেখে 

দিনরাত পরিশ্রম করে “প্রভাতী” বার করতে লাগলেন। শরীর ভেঙ্গে 

“গেল। প্রভাতী” বন্ধ হল। 

প্রভাতী ওঠাঁর সমক্প প্রেসের অবস্থা ভালে ছিল না। ৩/৪ মাসের 

্বাইনে বাঁকি। নিমতলা স্ত্রীটে রাজমোহন বাবুর বাড়িতে 'প্রভাতী” অফিসে 
বলে বিহার্নিলাল একদিন ভাবছেন কি করবেনঃ এমন লময় বিখ্যাত 

গ্রন্থকার রাধানাথ মিত্র সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বঙ্গবাসী'তে 

১ ম্বগী্ রাক্গসাছেব বিহীগিলাল সরকার মহাশয়ের শ্বরচিত জীবনী ( কলকাত!, ১৩২৮), 

পৃ ১। 
২ এ, পৃ. 3। 
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কাজ করবে? রাজমোহন বাবুর সম্মতি নিয়ে ১৮৮৩ জীস্টাবের জুলাই 
মাঁপে বিহারিলাল বঙ্গবাঁমীর পপ্রিপ্টারি কার্ধে নিযুক্ত হন। কাজ হল-- 

'বঙ্গবাসী” কার্ধালয় থেকে যেসব শান্বগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশের 

একটি করে প্রুফ দেখা। 

এই সময় যোগেন্দ্রন্দ্র বস্থ ও উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ 'বঙ্গবাসী র স্বত্বাধিকারী । 

ঘোগেন্দ্র বাবু ছিলেন সম্পাদক, উপেন্জ্র বাবু ম্যানেজার । কিছুদিন পরে 
উপেন্দ্র বাবু “বঙ্গবাণী'র সকল সম্পর্ক ছেড়ে দেন। “নূতন বন্দোবস্ত হইল। 
শ্রীযুক্ত কষ্চচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হইলেন, শ্রীধুক্ত ব্রজরাজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজারির ভার লইলেন। বাম বাবু “দৈনিক' সম্পাদক 
এবং আমি সহকারী সম্পাদক হইলাম।”* দৈনিকের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 

হবার মানকয়েক পরে শারীরিক কারণে মাসতিনেক ছুটি নেন। 

ছুটির শেষে কর্মস্থলে গিয়ে দেখেন, অন্যলোক সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। 

যোগেন্দ্র বাবু কিন্তু তাকে ছাডলেন ন]। 

করবেন কি? বেশি ভাবতে হল না। এই সময় “বঙ্গবাসী'ব প্রথম 

শান্্রপ্রকাশ গ্রকাশিত হয় মূল্য ৩ টাকা। যত গ্রাহক হবে আশা 

করেছিলেন, না হওয়ায় যৌগেন্জ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'বিছাবি বাবু 
উপায় কি? উপায় স্থির কবে নিলেন বিহবারিলাল, বাডি বাড়ি ঘুরে 

শান্্প্রকাশের গ্রাহক সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রথম দিনেই ২ জনকে 

গ্রাহক করলেন। এইভাবে ৫/৬ মাসে চার-পাঁচশো গ্রাহক হয়েছিল। 

গ্রাহক করতে গিয়ে কোথাও তাড়া খেয়েছেন, কোথাও আদরও পেয়েছেন। 

কোথাও হেনেছেন, কোথাও কেঁদেছেন । নানাস্থানে নানারকম অভিনয় 

করতে হয়েছে। শান্ত্রগ্রকাশের কাঁজ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি 

আবার 'বঙ্নবাসী'র সহকারী সম্পাদক হন। এর ফলে গ্রতিসংখ্যায় ১টি / ২টি 
কখনও ততোধিক প্রবন্ধ, সংবাদ ইতাদি লিখতে হত। কৃষ্ণবাবুর 
অনুপস্থিতিতে সম্পাদন ভারও নিতে হত। জীবনের শেষপর্যস্ত তিনি 'বঙ্গবাসী'র 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

বিহারিলালের সাহিত্যজীবনের ুত্রপাত ইংরেজ প্রশত্তি গেয়ে। বউ- 
বাজারের মটস লেনে ডগ সাহেবের স্থলে পড়ার লময় লর্ড মেওর মৃত 
উপলক্ষে তিনি একটি গান লেখেন। বয়ন তখন তার পনের । এজন্য বাবা 
"কাকে আশীবাদ করেন, রূপর্টাদ পক্ষী কোলে নেন।* ফাস্ট আর্ট পড়ার 

৩ পূর্বোড্ এ্রদ্থ, পৃ. ১১। 
৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১। 
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সময় ছুটি কবিতা লিখেছিলেন । একটি হিন্দুমেঙ্গায় (যে বছর রবীন্্রনাথ কবিতা 
পড়েন, তার পরের বছর ), অপরটি বাকইপুরে চৌধুরী বাবুদের বাঁড়িতে 
প্রতিষ্তিত মেল্সায় পড়েছিলেন । হিন্দুমেলায় একটি রৌপাপদক এবং বাক্ই- 
পুরের মেলায় “মেঘনাদবধ কাব্য' পুরস্কার পান। ঘিজেজনাথ ঠাকুর হিন্ছু 

মেলায় বিহাবিলালের পদ্য শুনে তাকে আশীর্বাদ করেন | অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 

'সাধারণী'তে কবিতাটি প্রকাঁশিত হয়। পপ্রভাতী'তে প্রকাশিত 'কন্তাদায় 
বিহারিলালের লেখা প্রথম প্রবন্ধ। এর আগে আর কোথাও তিনি প্রবন্ধ, 

লেখেন নি। 

পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠের 

যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তা চরিতার্থ করার সুযোগ পান অরুত্রিম বন্ধু যোগেন্ত্- 

নাথ ঘোষের আনুকূল্য । তিনি প্রতিমাসে নতুন নতুন বই কিনতেন, বিছারি- 

লাল সেগুলির সঘাবহার করতেন। কলকাতা প্রেসে কাজ করার সময়, সময় 

পেলেই ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতেন। শেক্সগীয়র, 

পোপ ছাড়াও ভট্ট, 'রঘুবংশ'”, 'শকুস্তল!” 'কাদশ্বরী” “যেঘদুত' প্রচণ্ড আগ্রহ 

নিয়ে পাঠ করেন। বাল্য রামায়ণ-মহাভারত পাঠে, চণ্তীর গান, কথকতা! 
ইত্যাদি শুনে তার যে শান্তজ্ঞান জন্মেছিল, তা পরিপুষ্ট হল 'বঙ্ষবাসী'র 
শান্ত্প্রকাশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে। বঙ্গবাসী অফিসে যখন গ্রিণ্টারি 
করতেন, যোগেন্্র বাবু প্রায়ই বলতেন--“বিহারিবাবু যদি উন্নতি কৰিতে 
চাহেন ত, কেবল পড়ন। সেই উপদেশই আমার জপমাল! হইয়া আছে।” 
তাঁর বহুপাঠিভার সাক্ষ্য বহন করছে তব গ্রন্থগুলি। যেগুলির অধিকাংশ 

“বঙ্গবাসী' ব! 'জন্মভূমি'তে প্রথম প্রকাশিত । 
'জন্মভূমি'তে তার লেখা প্রথম প্রবন্ধটি পঙ্ষপাল? সম্পর্কে। ভার “ইংরেজের 

জয়" "শকুন্তলা রহস্ত' বিদ্যাসাগর” “মহারাণী স্বর্ণময়ী', ভিরতণুর যুদ্ধ”, 'বঙ্গে 

বর্গী' প্রভৃতি গ্রস্থগুলি প্রথমে 'জন্মভূমি'তে ধাঝাবাহ্িকতাবে প্রকাশিত হুয়। 

জন্ভূমি'তে তিনি ছু'চারটি কবিতাও লেখেন। “তিতুমীর' প্রথমে ধারাবাহিক- 
ভাবে 'বঙ্গবানী'তে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় তাতে অনেক 

নতুন তথা যোগ করেন। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় । তার 
অধিকাংশ গ্রন্থেরই একাধিক সংক্করণ হয়। “তিতুমীর' গ্রন্থের সমালোচনা! 
প্রসঙ্গে 'জন্সভূদি' তাই আশ! প্রকাশ করে “এক মাসের মধ্যেকি অন্তত, 
এক সহশ্র কাপিও বিক্রয় হইবে না ?”* 

£ দি, কাভিব,১০, পু | 
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পরিশ্রমী লেখক ছিলেন বিহারিলাল। বিষ্ভাসাগরের জীবনচরিত রচনা 
করার জন্য তিনি গুরুতর পরিশ্রম করেন । উপাদান সংগ্রহের জন্য কৃষ্দান 

পালের বাড়িতে প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা ছুটো পর্যন্ত বসে ৫€* বছরের 

“হিন্দু পেট্রিয়টে'র ফাইল দেখেন । হীবেন্দ্রনাথ দত্ব এ বিষয়ে বহু ইংরেজি 
গ্রন্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন । 

উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালির মধ্যে যে নবীন ইতিহাসচেতনার 

সঞ্চার হয়, তারই ফলে বিদেশির ধার করা দৃষ্টিতে না দেখে স্বাধীন দৃষ্টিতে স্বদেশের 

ইতিহাস-রচনাঁর স্ত্রপাত হয়-_এখানেও আমরা বিহারিলালকে দখতে 
পাই। বাঙালি লেখকদের মধ্যে ব্লাকহোলের অনস্তিত্ববিষয়ে তিনিই প্রথম 

সন্দিহান হযে এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে বহু পুস্তক 
এবং দলিলপত্র ঘেচে দেখান, “অন্ধকৃপহত্যার নৃশংসকাণ্ডের অভিনয় হয় 

নাই। পরন্ধ নবাব দিরাজদৌল্লা নারকীয় নরপিশাচ নহেন।”* সে সময়ে 
একটা কথা বটেছিল যে, বিহারিলাল অক্ষপকুমাব এবং নিখিলনাঁথের 

কাছে এঁতিহাসিক উপাদানের জন্য খণী। “ইংরেজের জয়, সমালোচনা 

প্রসঙ্গে 'নবাভাবতে” লেখা হয়, 'কেহ কেহ বলেন অক্ষয়কুমার এবং 

নিখিলনাথের নিকট তিনি অনেক এঁতিহামিক তত্ব পাইয়াছেন।” 'বঙ্গবাসী'- 

সম্পাদক পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথার প্রতিবাদ করে দেখান, ১২৯৯ 

সালের 'জন্মভূমি'তে বিহারিলাল “আর্কট অবরোধ” এবং “পলামী” নামে যে 
ছুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারই সম্প্রসারণ করে 'ইংবেজের জয়” পুস্তক 
ছাপা হয়। পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন £ 

“নিখিলনাথ আমার শৈশবের সখা, আমাব সযবয়ন্ক। আমি জানি ১২৯৯ 

সালে নিখিল কলেজ ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া দিন কাটাইতেন। 

শীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০৩ সালে “ভারতী” মাসিকপত্রিকায় এতিহাসিক 
প্রবন্ধ লিথিতে আঁরন্ত করেন। সুতরাং বলিতে হয়, ইতিহাস তত্বে বিহারি" 
লাল ই'ছাদের জোষ্ঠ ।*-বিহারিলালের লেখার বাহাছুরী, ভাষার পরিপাটা, 
অলঙ্কারের ঘটায় প্রশংসা যত না দিই অন্থসদ্ষিংদা গবেষণা, উত্ভতাবনাকগ 

বিহারীলাল এঁতিহাসিক বাঙ্গালী লেখকগণের অগ্রণী বলিয়া আমার ধারণা ।”" 

বাক্তিজীবনে বিহারিলালকে অনেক শোক-ছুংখ-বেদনার বোঝা! বহন 

৬ ইংরেজের জয়, বিহারিলাল সরকার (কলকাতা, ১৩*৩), সংকজ্, পৃ- %"। 
৭ নব্যভারত, ভাত্র, ১৩০৫, পৃ ২৭৯। 
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করতে হয়েছিল। বালাকালেই দারিদ্র্যের জালা তিনি অনুভব করেন, 

দারিত্র্ের কারণে পড়াও ছাডতে হয়-_-তা বলে এসেছি। কিন্তু দারিজ্রোর কাছে 

কোনোদিন মাথা নত করেন নি তিনি । অল্পবয়সেই বারুই্পুরের নিকটবর্তী 
বামনগরে বিশ্বনাথ মিত্রের ছোট মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার পরিণয়টা 

'কিঞিৎ উপন্যাস রসসম্পন্ন | বারুইপুরের মেলায় পদ্ঘপাঠের পর বন্ধু গিরিশচন্দ্র 

বিশ্বাসের অনুরোধে বামনগরে যান। সেখানে একদিন একবাত ছিলেন। 

“আমার এখন যিনি পত্বী, তখন তিনি পাত্রী । ফিবিবার সময় তাহার একটি পাত্র 

দেখিবার জন্ত আমার উপর সনির্বদ্ধ অনুরোধ পড়িল; সুতরাং ঘটকতাস্ুত্ে 
পাত্রীদর্শনের শ্রয়োজন হইল । সে প্রয়োজন সারিয়া কলিকাতায় ফিরিলাঁম। 

চারি পাঁচ মাস পঝে বিধাতার ভবিতব্যে আমার ঘটকত্ব বরত্বে পরিণত হইল । 

বন্ধু গিরিশচন্দ্র শ্তালিকাপুত্র হইলেন ।”* এই বিবাহের ফমল ছুই পুত্র, তিন কন্ঠ । 

প্রোঢুতবে পেঁ ছে একের পর এক আঘাত পেতে থাকেন। ১৩*২-এর 
২৮ আশ্বিন পিতা ও ২৮ অগ্রহায়ণ জোষ্ঠ ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটে । ১৩*৬-এ 

বড় ছেলে মতীন্ত্রলাল মার! যান। ছু'বছর যেতে না যেতে ১৩*৮-এর ২৬ 

আষাঢ় ন'মামের মেয়ে নবহুর্গার মৃতু হয়। এর পরের বছর মাকে হারান। 

বিহাবিলালের কাছে “ম! ছিলেন অন্নপূর্ণা । পনের দিন পর ১ বৈশাখ, 

১৩১০ জামাই জ্ঞানেন্ত্নাথের মৃত্যু হয় । ১১ বছরের কন্া বিধবা হয়ে পিতৃ- 

গুছে ফিরে আমেন। বড় দুঃখে আত্মজীবনীতে তাই লেখেন বুক ঝলসিয়া 
গিয়াছে; পঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে ; বুকের মাঝে দাউ দাউ দাবানল জলিতেছে। 

পিতা, মাতা, জামাতার বিয়োগশোকে শক্তিশেল বুকে বি ধিয়া আছে।' 
এইসময় তাঁর পরিবারে স্ত্রী, বিধবা কন্তা, দশম বর্ষীয় পুত্র মৃনীন্রলাল ও 

১ বছরের শিশুকন্যা । ছুঃখের রাত কিন্তু প্রভাত হল না। ছোট মেয়েটিও 

শৈশবে মার! গেল। ব্যথা ভুলতে চিত্তকে আরো বেশি করে ঈশ্বরমূখী 
করেন। গানে গানে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিবেদন করে সাত্বনা 
পেতে চাইলেন।» ২ ভাত্র, ১৩১২ 'বঙ্গবাসী'র সর্বস্ব যোগেন্দ্রন্দ্রের মৃত্যু 

৮ বঙ্গভাবার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ১৫১১), পৃ. ৯২৪ । 
» এই কালের একাধিক গানে তার মনোবেদনার প্রকাশ লক্গণীয়। যেমন 

'ব্যথাহারী বলে হরি 
ভালবান কি হে বাথ! দিতে? 
ব্যথা দিয়ে তাই কিছে। 
চাহ বাথ ঘুচাইতে ? 

--গান, বিহারিলাল সরকার ( কলকাতা, ১৩৭৯ ), পৃ ২১। 



ছঠাকে প্রচণ্ড আঘাত করে। এতসব দুঃখের মধ্যে জীবনের শেষলগ্ে 

“রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্তি হয়তে! তীকে কিঞ্চিত তৃপ্তি দিয়েছিল। 

আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় জর্জরিত এই মানুষটি ১৩২৮ সালের 
৯ ফাস্কন কাশীতে শেষনিংশ্বান ত্যাগ করেন। 

€২) 

নজীবনদৃষ্টি 

জীবনপায়ান্ে বিহারিলাল আক্ষেপ করে আত্মজীবনীতে লেখেন, “বঙ্গ- 

'বাসী'তে কতজন এলেন, কতজন গেলেন “আমি যে সহকারী, সেই সহকারী 

বহিলাম | সম্পাদক হুইবার শক্তি নাই ; উপায়ও নাই; ইহ জন্মেত নহে। 

বহু সাধনা নহিলে শক্তিসঞ্চয় হয় না; শক্তিসঞ্চয় হইলেও ত ব্রাক্ষণকুলে 

জন্মাইতে হইবে । সে স্থকৃতি কোথায়।' এ আক্ষেপের কারণ--বঙ্গবাসী'তে 

বিহাবিলাল যোগ দেবার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বঙ্গবাসীর সম্পাদক 

হইবার অধিকারী নহেন, এখন এই নিয়ম হইল। এ পধস্ত সেই নিয়ম 

চলিয়া আমিতেছে।'১* এমন একটি অনার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পত্রিকার 
সঙ্গে যিনি দীর্ঘ ৩৯ বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারেন, তার জীবনদৃষ্টি 

বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 

এইরকম উৎকট রক্ষণশীলতার জন্যই 'বঙ্গবাসী” সহবাসসম্মতি বিল 

পাঁশ হলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে এমন কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে থাকে। 

একই কারণে অন্রাঙ্গণ “বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী হওয়া, কালাপানির পারে 

যাওয়া, মাংসাহার কর! ও তাকে সমর্থন করা, প্রকা্ঠে যনেচ্ছদের সঙ্গে 

আহারাদি করা, ছুত্মার্গের এবং পৌরোহিত্োর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা”১১ 
ইত্যাদি ব্যাপার সহা করতে না পেরে 'বঙ্গবামী' সংখ্যার পর সংখ্যায় বিবেকা- 

নন্দকে আক্রমণ করতে থাকে । মনে রাখতে হবে, এইকালে 'বঙ্গবাসী'র 

এবংবিধ যাবতীয় রক্ষণশীল মতবাদের অন্ততম পোষক ছিলেন সহ সম্পাদক 

বিহারিলাল সরকার। তার এই গৌড়ামিই তাঁকে উদ্ন্ধ করেছিল একাধিক 

১* ন্বর্গীয় রারসাহেৰ বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের স্বরচিত জীবনী ( কলকাতা, ১৩২৮), 
"পৃ € | 

১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ (৩য় খণ্ড ), শখরীপ্রসাদ বন্ধ (কলকাতা, ১৮৫), 
পৃ ১১৪ 

ও 



হিন্দু শাস্গ্রস্থ অনুবাদে ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত প্রচারে | নিষ্ঠবান হিনু বিহারি 
লাল মহারানী স্বর্ণময়ীর জীবনী রচন। করিতে গিয়ে হিন্দু কলেজের প্রথম 

যুগের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের অহিন্দু আচার ব্যবহারের সামান্য বর্ণনা দিয়ে 
শিউরে উঠে লিখেছেন £ 

'আর নহে। লেখনী সরমে মরমে থর থর কাঁপিতেছে।১১২ 

এমন গোঁড়া হিন্দু বিহারিলাল বিগ্ভাসাগরকেও সমালোচনা কবেছেন। 

কারণ বিদ্যাসাগর যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু ছিলেন না, তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করেন 

না, মন্ত্র গ্রহণে অনিচ্ছুক, সর্বোপরি তিনি বিধবাবিবাহের প্রবতক। এমন 

একটি মান্ুষেব “দোধক্রটিব সমালোচন! করা” তিনি কর্তব্য মনে করেছেন, 

কারণ তা না করলে “হিন্দু সম্তানের মহতী ক্ষতি” হবে । এবং এই সমালোচন! 

করার ফলেই “বিধবাবিবাহের বিপক্ষে লেখা! বিহাবিলালের বিদ্যাসাগর 

কনকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে স্থান পায নাই'_ অন্তত 'বঙ্গবাণী; 

পত্রিকাগোষ্ঠীব এই ধারণা ছিল। বিহারিলালের মৃত্যুব পব ১৩২৮ সালের 

২০ ফাস্তনের “বঙ্গবাসী'তে এই অভিযোগ করা! হয়। 

তাঁর রক্ষণশীলতার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হযেছিল বিচারহীন 

ইংরেজতক্তি। সেকালের অনেক বাঙালির মতো বিহারিলাল ছিলেন 

ঘোরতর বাঁজতক্ত। তার এই রাজভক্তি কর্মে এবং লেখার মধ্য দিযে আত্ম- 

প্রকাশ করেছে । ইংরেজ যে কত ভালো, ভারতবাঁধীর ভালো কববাব জন্য 

তাদের যে উদ্বেগেব অন্ত নেই একথা তিনি বিশ্বাম করতেন। “এ ভারতে 

ইংগাজের রাজত্বে, ইংরেজের ককণার মর্ম, ইংরেজের বাখসল্যের ভাব কেনা 

বুঝে? ইংবাজের রাজত্ে স্থখামৃতের শিত্য স্থখস্বাদ কেনা কবে ?--এ লেখ! 
বিহারিলালের কলম দিষেই বেরিয়েছিল । ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পব তিনি 
সেযুগের আরো অনেক বাঙালির মতো মাতৃবিযোগবেদন! অনুভব করেন ) 

হৃদয়ের শোকোচ্ছবাদ প্রকাশ করেন একাধিক গানের মধ্য দিয়ে । যেমন £ 

“মা, মা, কি স্বৃতিচিহ্থ রাখিব তোমার 

তুমি কীর্তিময়ী, রেখেছ গো স্বতি আপনাব 
বিশ্ব-ভরা চন্দ্র করে। ক্ষুদ্র খগ্যোতে কি করে 
তোমার মহিমা, গুণের গরিম! 
অসীম অনন্ত, দিগন্ত গ্রচার |*১৩ 

১২ মহারানী স্বরণযন্বী, বিহারিলাল সরকার ( কলকাতা, ১৩১৪ ), পৃ. ৩২। 
১৩ বাঙ্গালীর গান, ছুর্গাদাস লাহিড়ী ( কলকাতা, ১৩১২) পৃ* ৮*৭। 

নই 



তার এই ইংরেজতক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল জমিদারগ্রীতি। চিবস্থায়ী 
বন্দোবন্তের ফসল এই নবা জমিদারশ্রেণী এবং জমিদারতন্ত্রের শুতি তিনি 

সারাজীবনই মোহগ্রস্থ ছিলেন। এই মোহের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নক্ষেত্রে লক্ষ্য 

করা যায়। তিতুমীরের সঙ্গে জমিদীবশ্রেণীর সংঘর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে 

তিনি জমিদারশ্রেণীর প্রতি তার সহাম্ভূতি গোপন করেননি। তার এই 
মনোভাব আরো স্পষ্ট হযে উঠেছে 'মহারানী ম্বর্ণময়ী? গ্রন্থে । 

এমন একটি মানুষ তিতুমীর নামক একজন বিধর্মী ইংবেজ রাজত্বের ঘোর 
শক্রর জীবনকাহিনী লেখার সময় তিতুমীরকে আসামীর কাঠগভায় দ্াড 

করাবেন এটাই স্বাভাবিক । তিতুমীর তার কাছে 'দুবুদ্ধি' সম্পন্ন 'ধর্মমদোৎ্কট' 
'একটি মান্য ছাড়া কিছু নয়। তবু বিহারিলালেব কাছে আমবা৷ কৃতঙ্জ এই 
কাবণে যে, এই রক্ষণশীল মা্ষটিই প্রথম তিতুমীরকে নিয়ে বাংলায় জীবনী 
লেখার কথা ভেবেছিলেন । জীবনী তে] লিখলেন। কিন্তু জীবনী লেখার 
'উপাদান তিনি সংগ্রহ কবলেন কোথা থেকে ? 

(৩) 

তথ্য স*গ্রহ ও ভখাবিকৃতি 

১৮৭০-এর “ক্যালকাটা রিভিউ” এর তিনটি সংখ্যায় ( ৬০15. 5, 51. 52) 
174 77765 £% 1741" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক 

সম্ভবত ওকেনলি সাহেব। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে তিনি তিতুমীর 

এবং তিতুমীরের বিদ্রোহ মম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ।১* তিতুমীরের 
'জীবনকাহিনী লেখার জন্য বিহারিলাল এই প্রবন্ধটি থেকে সর্বাধিক সাহাধা 

গ্রহণ করেছেন। বিহারিলাল শুধু উপাদান সংগ্রহ নয়, মাঝেমাঝে এই 
প্রবন্ধ থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। একটা ছুটে! উদাহরণ 

দেওয়া যাক । 

রধ্ধদেব রায়ের দাড়ির ওপর খাজনা ধার্ধ করার বিরোধিতা করায় 
তিতুমীরকে শাসন কবাব জন্য একদিন কৃষ্ণদেব বাঁয় সদলবলে সর্পবাঁজপুরে 
প্রবেশ কবেন। একট! ঘোর দাঙ্গ! হয়, বাড়ি-ঘর লুষ্টিত হয়, একটা৷ মসজিদ 
“পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উভয়পক্ষ থানায় খবর দেন। এর পরবর্তী ঘটনাবলী 
সম্পর্কে ওকেনলি লিখেছেন £ 
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এ একই ঘটনা সম্পর্কে বিহাবিলাল লিখছেন £ 

জমিদারের লোকেরা অভিযোগ করিল--+“তিতুর দল আমাদের লোকদের 
গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করিয়াছে ।” তিতুমীরের লোকেরা বলিল,_ জমিদারের 

লোকের! লুটপাট করিয়াছে।” থানার মুহুরী তদারক করিবার জন্যে 

অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার কৃষ্ণদেব পলায়ন কবিয়াছিলেন। 

কিছুদিন লুকাইয়া থাকিয়া তিনি ৭ই জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েন্ট 

মাজিষ্টারের নিকট হাজির হন। তিনি জৰাব দিলেন,__“আমি দাক্গা-হাঙ্গামার। 

কিছুই জানিনা। এইদাঙ্গার সময় কলিকাতায় ছিলাম ।১৬ 

আর একটি উদাহরণ £ 

পুঁড়ার জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষের অল্পদিন পরে মিস্কিন সাহা নামে এক 
ফকির এসে তিতুর সঙ্গে যোগ দিলেন। তার শিশ্তরাঁও ধীরে ধীরে আসতে, 

লাগলেন। ওকেনলি লিখেছেন : 
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১৫ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৭৮। 
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বিহারিলালের বর্ণনীয় ব্যাপারটা ফীডিয়েছে এইরকম £ 

এই সময় এই মিষ্কিন সাহার শিম্তগণ আমিযা তিতুমীরের দলে যোগ 
দিল। দলের সকলে টাদা করিয়া টাকা তুপ্সিল। তিতু সেই টাকায় 

চাউল এবং যুদ্ধোপকরণ কিনিয়া নারিকেলবেড় গ্রামে মইজউদ্দীন বিশ্বাস 

নামক এক মুসলমানের বাভীতে জম! করিয়া রাখিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাবের 

২৩শে অক্টোবর তিতুমীর আপনার দলস্থ লোকদ্দিগকে লইয়া একটা উৎসব 
করিবার ঘোষণা করে । এই উৎসবচ্ছলে তাহার যাবতীয় অন্ুচরবর্গ সমবেত 

হইয়াছিল। অক্টোবর মাস শেষ হইবার পূর্বেই বহুসংখ্যক লোক অন্ত্রেশস্ত্ে 
স্থসজ্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ।”১৮ 

বিদ্রোহের অবসানে কলভিন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে বিভৃত রিপোর্ট 

দেন, ত| পড়ে গবর্নমেণ্ট যে মস্তবা করেন ওকেনলি সাহেব তীর প্রবন্ধে তা 

থেকে সামান্ত অংশ উদ্ধার করেছেন।১৯* বিহাবিলাল তার গ্রন্থের পরি শিষ্টে 

সেই অংশ থেকেই কিছুট1 অন্তবাদ করে দিয়েছেন । 

ওকেনলির প্রবন্ধের ওপর বেশি নির্ভর করার জন্য মূল প্রবন্ধটির কিছু 
তথাগত ক্রটি বিহারিলালের লেখাতেও সংক্রামিত হয়েছে । একট! উদাহরণ 

দেওয়া যাক। ওকেনলি লিখেছেন, তিতুমীরের সঙ্গে আলেকজাপ্তারের প্রথম 
তঘর্ষ হয় ১৪ নভেম্বর, ১৮৩১। বিহারিলালও তীর গ্রন্থে সেই কথারই 

পুণবাবৃত্তি করেছেন । আসলে এই লংঘধ হয় ১৫ নতেম্বরঃ ১৮৩১-এ। 

সরকারি বিবরণে পাই £ 

১৪ নডেস্বর সরকারি আদেশ পেয়ে আলেকজাগার বিদ্রোহীদের উদ্দেশে 

যাত্রা করেন। দুপুরে বাগুপ্ডি পৌঁছান এবং সন্ধা ৭টা নাগাদ বপিরহাঁট 

থানায়। পরদিন মঙ্গলবার ১৫ তারিখ ভোর চারটেয় ১জন হাবিলদার, 

১ জন জমাদার ও ২০ জন নেপাই নিয়ে যাত্রা করেন এবং নাঁরকেলবেডিয়ার 

৩ ক্রোশ দুরে বাছুড়িয়ায় পৌছন। এখানে বসিরহাটের দারোগা, বরকন্দাজ- 

5 77511577851 77 17018, 1179 ০810865 8949৬, ৬০1, 51, 2. 179. 
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চৌকিদারসহ তীর সঙ্গে মিলিত হন। অকৃুস্থলে পৌছন বেল! ১২টা নাগাদ । 
সেখানে ৫০০/৬** লোকের জমায়েত দেখে তাদের ফাক! আওয়াজে ভয় 

দেখাতে বলেন। কিন্তু বিপাকে পড়ে শেষপর্যস্ত বণে ভঙ্গ দেন এবং 

কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালান। «৫ মাইল বি্রোহীর তীকে তাড়া করে নিয়ে 

যান, শেষে একটি নাল! সাঁতরে পার হয়ে বাদুভিয়া পৌঁছন এবং এখান থেকে 
নৌকাযোগে সন্ধার সময় বাগুণ্ডি আসেন।২* 

ওকেনলির প্রবন্ধ ছাডাও অন্যান্ত সুত্র থেকেও বিহারিলাল সংবাদ সংগ্রহ 

করেছেন। যেমন নগেন্দ্রনাথ বন্থ তার “বিশ্বকোষের ৭ম খণ্ডে তিতুম্ীরকে 

নিয়ে লামান্ত আলোচনা করেছেন। বিহারিলাল তীর গ্রন্থরচনার সময় 

নগেন্ত্রনাথের লেখাটিরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত 

'একটি গানও তিনি নিজের বইতে উদ্ধার করেছেন । 

এছাডা বিহারিলাল তিতুমীর সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত প্রচুর সংবাদ 
সংগ্রহ করেছিলেন। তিতু সম্পর্কিত কয়েকটি ছডা, সাজন গাঁজির অপ্রকাশিত 
পুঁথি এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে অনুসন্ধান করেও তিনি অনেক তথ্যসংগ্রহ 

করেন। মোটামুটিভাবে সরকারি নথিপত্র এবং তিতৃমীরের সমসামযিক 
পত্রিকাগুলি ছাডা সেকালে তিতৃমীর সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ 
করেছেন তিনি। 

তথাসংগ্রহে বিহারিলাল নি:সন্দেহে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ছু'একটি 
ছোটখাটো তথ্যগত ভ্রান্তি যে তার বইতে নেই তানয়। ছু'একটি ক্ষেত্রে 

এই ভ্রান্তি ঘটেছে ওকেনলিকে অনুসরণ করার জন্ত তা আমরা আগেই 
বলেছি। এ ছাড়াও ঢ'একটি ক্রটি আমাদের চোখে পডেছে। যেমন : 

৩৬ পৃষ্ঠায় বিহারিলাল লিখেছেন “১৮৩১ স্রীষ্টাব্ের ১৪ই অক্টোবর তিতু 
খাসপুরের একটা সন্ত্রান্ত মুললমানের বাড়ী লুঠ করিয়া তাহার একটী কন্ার 

সহিত আপনার দলের এক প্রধান ব্যক্তির ব্লপূর্বক বিবাহ দিয়াছিল। আসলে 

খাসপুর নয়, তিতু শেরপুর আক্রমণ করেন ১৪ নভেম্বর । এদিন নারকেল- 

বেড়িয়ার ৫/৬ মাইল দূরে শেরপুরে ২টি বাড়িতে তারা হানা দেন, এবং কালু 
ও মহীবুল্লা নামে তিতুর ছুই অন্চচরের সঙ্গে এ গ্রামের ইয়ার মহম্মদের ২ 
মেয়ের জোর করে বিয়ে দেন।২১ 

ত্ 89/7951//010181 (07/77/1781) 0০075, 140. ও; 3.4-1832. 

২১ 867091 //010181 (07/77/1781) ০০7৩, 110. 11, 6.8. 1833, 

৪৩৬ 



৫২ পৃষ্ঠায় বিহারিলাপ লিখেছেন “১৮৩১ গ্রীষ্টান্দের ৪ই শভেম্বর । অদ্য 
₹তিতুর শেষ দিন ।”২২ আদপে তারিথটি হবে ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১। এদ্দিনই 

সম্মুখযুদ্ধে বাশের কেন্পার নায়ক তিতুব জীবনাবসান ঘটে। 
৫৭ পৃষ্ঠায় বিহারিলাল লিখেছেন “৩৫ জন আসামীতুক্ত হইয়াছিল। 

'বিচারে ১৪* জনের কারাদণ্ড হয়। আসলে সাড়ে তিনশোর যতো লোককে 

গ্রেঞ্ঠার কর! হলেও শেষপর্ধস্ত ১৯৭ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত কর! 

হয়। বিচারে ১৩৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। 

এই ধরনের ছোটখাটো দু'একটি তথাত্রাস্তির চেয়েও অনেকবেশি মারাত্মক 

যেখানে বিহারিপাল ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকে বিকৃত করেছেন৷ বিহারিলালের 

“তিতুমীর” উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত রচনা । সে উদ্দেশ্য ইংরেজরাঁজের মাহাত্ম্য 

ঘোষণা এবং ইংরেজ বাজত্বের শত্রু তিতুমীবের সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করা । 

এই কারণেই তিনি তিতুমীরকে হীনবর্ণে চিত্রিত করাব জন্য এবং পাঠকেব মনে 
"তার প্রতি ঘ্বণা সঞ্চাবের জন্য উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিতভাবে তথাকে বিকৃততাবে 

উপস্থিত করেছেন। ওকেনলির প্রবন্ধের যেসব তথ্য তার মনোমত নয়, 

সেগুলিকে বর্জন করেছেন বা! অন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। উদাহরণের 

-সাহাযো ব্যাপারট! স্পষ্ট করা যাক । 

তিতুমীবের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিহারিলাল লিখেছেন £ 

“তিতুমীর হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, টাকাকডি 
'লুঠিয়! *ইয়াছিল, সতী কুললম্ষ্মীর সর্বনাশ করিয়াছিল"'ইত্যার্দি।' একথা ঠিক, 

তিতুমীর টাকাকড়ি লুট করেছিলেন কিন্তু তা করেছিলেন প্রধানত গ্রামীণ 

মহাজন ও অত্যাচারী নীলকরের কাছ থেকে । সাধারণ মানুষের ওপর তিতুমীর 
'অত্যাচার করেছিলেন ব৷ তাদের টাঁকাকড়ি লুট করেছিলেন এমন কোনো! 
"তথ্য আমাদের জানা নেই। আর তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে সমস্ত সরকারি 

নথিপত্র আমর! দেখেছি, তিতুমীরের কার্যকলাপের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিবরণ তাতে 

আছে, তাতে তিনি কোনো “সতী কুললক্ষ্মীর সর্নাশ' করেছিলেন--এমন কথা 
নেই। হাণ্টার, ওকেনলি সাঁহেবের লেখায় বা সমকালীন পত্রিকাঁগুলিতেও২৩ 

২২ বিহারিলালের লেখার ওপর নির্ভরশীল অনেকেই এই ভূলের পুনরাবৃত্তি করেছেন । 
'ষেমন নুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম” (কলকাতা ১৯৭২), পৃ ২৩১ । 

২৩ একমাঝ্জ ২৮. ৭* ১৮৩২-এর সমাচার দর্পণে ( ইপ্ডিয়! গ্েজেটের ওপর নির্ভর করে) 
তিতুমীরের অতাচারের যে বিবরণ দেওয়! হয়, তাতে তিতুমীর জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে 
'্্রীলোকদিগ্রকে বলাৎকার করিল” এমন কথা আছে । কিন্তু সমাচার দর্পণের গোটা বর্নাটিই 
লঙ্গতিহীন ও আদে নির্ভরযোগ্য নয় তা লেখাটি পড়লেই বোঝ ধাবে। প্র, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ' ৮২ 

৭ ৯৭ 



এমন কোনো! সংবাদপাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয়মি। তাহলে বলতেই” 
হয়, এটি কল্পনাকুশলী বিহারিলালের অভিনব কক্পনা! তাঁর এই 
অভিনব কল্পনাকুশগতাই তাকে জঞ্জালী কামারণীর রচিহীন কাহিনী ফাদতে 
উদ্ব,দ্ধ করেছিল। 

তথাকে ইচ্ছামত গ্রহণ-বর্জন করার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পুঁড়ার' 
সংঘর্ষের পর উভয়পক্ষ পুলিশে অভিযোগ করে, থানার মুহরি অকুস্থলে গিয়ে 
তদস্ত করার পরই বসিরহাটের দারোগ! তাত্তের ভার নিলেন। তীর হাতে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির চেহার! বদলে গেল। ওকেনলির প্রবন্ধ থেকে; 

প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি : 
“0 0১৩ 026277007৩১ 055: 090581) 01 7389561079 259020৩0ূ 
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213 ৩1061)06. **১৭ & 

বিহারিলালের হাতে ব্যাপারট! দাড়িয়েছে এইরকম £ 

“ইতিমধ্যে বসিরহাটের দারোগা বাঁমরাম চক্রবর্তী তদস্তের ভার লইয়া' 
অকুস্থলে আসেন। তাহার তান্তে দিদ্ধান্ত হইল, জমিদারকে ফ্যাসাদে 

ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের লোকেরা নমাজ ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই 
সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া, তিতৃমীরের লোকেরা পলায়ন করিল ; তাহারা! আর 

আদালতে হাঙ্জির হইল না। দারোগা বলিলেন, জমিদারের নামে যে 

অভিযোগ আলিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইল না।”২ 

ওকেনলির লেখা পড়লে দারোগার চরিত্রটি এবং পাশাপাশি তিতৃমীর ও 
২6 7176 1//9112019 17117018119 ০৪198065 76৬16৬/, ৬০), 51, ০0. 178. 

২৫ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ২১-২। 
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তাঁর সমর্থকদের অসহায় অবস্থাঁটি পরিষারভাঁবে ফুটে ওঠে । দীরোগার ছাতে 
আপার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির চেহারা যে পাল্টে যায়, তিতুমীরের লোকের! যে 
গ্রেপ্তারের ভয়ে সাক্ষী দিতে হাজির হতে পারেন নি-এসব কিছুই তিনি 

বলেছেন । কিন্তু বিহারিলাল গোটা! ব্যাপারটা এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে 

এইসব ব্যাপারগুলো! পাঠকের মামনে আমতে না পারে। 

এইভাবে ইচ্ছামত তথ্যকে গ্রহণ ও বর্জন করে, স্বকপোগকল্পিত ঘটনা ও, 
মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বিহারিলাল তিতৃমীরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 

৪ 



-তিতুমার প্রসঙ্গে 

তথ্যসংযোজন 

তিতুমীরের জীবন এবং বাঁরাদাত বিভ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মোটামুটি 
বিবরণ আমরা বিহারিলাল সরকারের গ্রন্থে পাই । তীর গ্রন্থে নেই, এমন কিছু 
সংবাদ আমাদের হাতে এসেছে । এই সমস্ত সংবাদের কিছু তিতুমীর সম্পর্কে 

প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ বা লাময়িকপত্র থেকে সংগৃহীত। কিন্ত বেশিরভাগ 

সংবাদই আমরা সংগ্রহ করেছি অপ্রকাশিত সরকারি নথিপত্র থেকে । . 
তিতুমীরের পিতার নাম মীর হাসান আলী, মায়ের নাম আবেদ রোকা ইয়া 

খাতুন। তার আর এক তাই ও ছুই বোন ছিল-_নাম সৈয়দ নিহাল আলী, 
হামিদ! খাতুন ও হাসিন! খাতুন ।১ 

আরবী ও ফারসীভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি আববী, ফারসী ও 
বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। তার বিয়ে হয়েছিল ২৪ 

পরগণার বাছুভিয়া থানার অন্তর্গত খালপুর গ্রামের মায়মূনা খাতুন সিদ্দিকার 

সঙ্গে ।২ তার তিন পুত্র-জওহার আলী তোরাব আলী এবং গওহার 

আলী। এই তিনজনের মধ্যে অন্তত ছু'জন তিতুর সহযোদ্ধা ছিলেন। 
বারাসাত বিদ্রোহের অবপানে তিতৃব ছুই পুত্র তোবাব আলী (২১) ও 

গওহার আলীকে (১৯) গ্রেপ্তার করে অন্তদের সঙ্গে বিচার করা! হয়। 
তোরাব আলীর অল্প বয়ন ও তার পিতার মুতার কথ! বিবেচনা! করে তাকে 

২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিতুর অপর পুঞক্জ গণহার আলীর 
পা হাটুর নীচ থেকে গোলার আঘাতে উডে যাবার জন্য তাকে মুক্তি দেওয়া 
হয়।* 

পুড়ার জমিদার কষ্ণদেব রায় তিতুমীরের প্রভাববৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে 
ভার শিশ্তদের জব্দ করার জন্ত দাঁড়ি পিছু আড়াই টাকা হারে কর ধাধ 

করেন।* পুঁড়! গ্রামে দায়েম এবং কায়েম নামে দু'জন তিতু শিত্তের কাছ 

শহীদ তিতুমীর, আবদ,ল গফুর সিদ্দিকী ( ঢাকা, ১৩৬৮), পৃ১১। 
এ, পৃ ১৬। 

89817081 /0010/8/ (01117717781) ০০/75, 140 71, 5.8,1833. 

সাজন গাজির গানেও এই কথা বল! হয়েছে ঃ 

“নামাজ পড়ে দিবারাতি 

কি তোমার করিল খেতি 

গঃ $ড 4 ৯৬ 
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থেকে কঞ্ণদেব প্রথম দাঁড়ি কর আদীয় করেন। এরপর সর্পরাজপুরে তিতুর 
মতাবলম্বীদেরও এই কর দিতে বল! হয়। তার! দিতে অস্বীকার করাতেই 

কলহ বাধে । কলভিন তার রিপোর্টে কৃষ্ণদেব রায়ের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করে এই লোকটিকে শান্তি দেবার কোনে! উপায় তার না থাকায় 
দুঃখপ্রকাশ করেন। সরকার তার রিপোর্ট পেয়ে এ-বিষয়ে মন্তবা করেন £ 
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কঞ্চদেৰ রায় এবং তিতুমীরের সংঘর্ষের তান্তব্যাপারে বপিরহাটের 
দারোগ! খোলাঁখুলিভাবে জমিদীর্পক্ষ অবলম্বন করেন, একথ। ওকেনলি তার 
প্রবন্ধে ও কলভিন তার রিপোর্টে স্বীকার করেছেন। এই পক্ষাবলম্বন 

কতখানি নির্পজ্জ হতে পারে, তা দারোগার রিপোর্টটি দেখলে আমর] বুঝতে 
পারব। এই রিপোর্টটির একটি সংক্ষিধপার ২৫, ১১. ১৮৩১-এ মিঃ আলেক- 

জাগার কমিশনার মিঃ বারওয়েলকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে বিসভৃত রিপোর্ট 

দেন তার মধো পাই £ 
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কেনে কল্লে দাড়ির জরিপন1। 

খেপেছে যতেক দেড়ে 
কেষ্উটদেবের লক্ষ্মী ছেডে 
পুড়োয় কল্লে পীরির কারখান1।'--বাংল। পীরসাহিতোর কথা, 

ডঃ শিবীশ্রনাথ দাস (বারাসাত, ১৯৭৬), পৃ" ১৯ । 
€7917279/ //010/8/ ( 0/77172/) ০০07৩, 140, 75 3.4,1832, 
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১৫ নবেম্বর, ১৮৩১-এ আলেকজাগ্ারের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষে ১* জন 

সেপাই, ১ জন জমাদার এবং ৩ জন বরকন্দাজ নিহত হন। বসিরহাটের 

দ্ারোগাসহ ৭/৮ জন আহত অবস্থায় বন্দী হন, দাবোগাকে হত্যা করলেও 

অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সংঘধে যেপব পুলিশ-কর্মচারি আহত হন, 

তাদের মধ্যে মোট ৭ জনকে সরকার পুরস্কত করেন। পুরস্কারের মোট 

পরিমাণ ১*৬ টাক1।" 

আলেকজাগাবের পর নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ন্মিখ বিদ্রোহীদের আক্রমণ 

কবে তাদের হাতে নাকাল হন। এ সংবাদ বিহারিলালের বইতে আছে 

(পূ. ৪৩-৪ )। ১৭ নবেদ্ধর, মুলনাথ কুঠি থেকে মিঃ ন্মিথ কিভাবে তিনি 
বিদ্রোহীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তা 

কর্তুপক্ষকে জানান। এই বর্ণনা বিহারিলালের চেয়ে অনেকবেশি 

নির্ভরযোগ্য | মিঃ শ্মিথ জানাচ্ছেন ঃ 

“১৭ নবেম্বর, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হাতিতে চড়ে সশন্্র ছ'/তিনশো 

লোক নিয়ে তিনি নারকেলবেড়িয়ায় যাত্রা করেন, সেখানে গিয়ে দেখেন, অনেক 

'লোক যুদ্ধার্থে সমবেত, দেখে ২০/৩০ জন পশ্চিমা ছাড়া তার অন্ুচররা সবাই 

রণে ভঙ্গ দিল। ম্যার্গিক্ট্রেটও বেগতিক দেখে, পশ্চাদপনরণ করার সঙ্গে সঙ্গে, 

বিদ্রোহীরা! তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনকে কেটে ফেলে। ম্যাজিস্ট্রেট 

তাড়াতাড়ি একটি পানমিতে চড়ে বলেন, বিদ্রোহীরা! ইছামতীর তীরে সমবেত 
'হয়ে ইট নিক্ষেপ করতে থাকে, এবং যাকে দামনে পায় তাকেই হত্যা করে। 

পানদি থেকে তাদের ওপর গোল! ছুড়েও কোনে! ফল হয় না। কেবল মিঃ 

এগুন একজন সর্দারকে গুলিবিদ্ধ করতে ও কয়েকজনকে আহত করতে মক্ষম 

হুন। তিতুর দলবল নৌকো! কেড়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে দেখে তারা 
অপর পাড়ে ঝাপিয়ে পড়ে মাইলখানেক দৌড়ে সৌভাগ্যক্রমে হাতী পায়, 
এবং এইভাবে কোনোরকমে প্রাণটি বাচাতে সক্ষম হয়। মিঃ শ্রিথের 

'ফৌজদ্ারি নাজির পালাবার সময় ধর1 পড়েন, ঙাকে টুকরো! টুকরো! করে 

৬ 4510,/0. 3. 3. 4. 1832. 
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হত্যা কর! হয়।” এই ফৌজদারি নাজিরের নাম মহম্মদ সেলিম । সরকার 
এই নাজিবের বিধবার জন্য মাসিক ৪ টাকার একটি পেনসন মঞ্জু করেন। 

১৬ নবেম্বর, সরকার বিদ্রোহদমনে সেনাতলব করেন। বারাকপুর থেকে 

দেশীয় পদাতিকের একটি সম্পূর্ণ বাহিনী এবং দমদম থেকে ৬ পাউণ্ড গোলা- 
বর্ষণের উপযোগী ছুটি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনীকে বিস্রোহস্থানের দিকে 

যাত্র! করতে বল! হয়। পথে বারাসাতে ভাইস প্রেসিডেণ্টের দেহরক্ষী 

বাহিনীর অন্ততু্ত অশ্বারোহী দলে ১ জন হাবিলদারসহ কিছু সৈন্ভ এদের 

সঙ্গে মিলিত হয়। বারাঁসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটে আলেকজাগ্ডারকে এদের 
সঙ্গে যোগ দিতে বল! হয়।» 

পাতি দলের অধিনায়ক হিসাবে আসেন মেজর স্কট, গোলন্দাজ 

বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লেপটেনান্ট ম্যাকডোনান্ড, অশ্বারোহী দলটি ছিল 
ক্যাপ্টেন সাদারল্যাণ্ডের নেতৃত্বাধীন । সৈন্যবাহিনীকে বসদ যোগান দেবার 

ন্য ও সবরকম সহযোগিতার জন্য স্থানীয় জমিদারদের আদেশ দেওয়া হয়। 

গোবরডাঙ্গা, চান্দুরিয়া ও রানাঘাটের জমিদারদের এই মর্মে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট 
নির্দেশ দেন। 

তিতুমীরের পক্ষ থেকেও ১৮ নবেম্বর, বিভিন্ন জমিদারের কাছে পত্র 
পাঠিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফকিরের সেনাবাহিনীকে রসদ যোগান দিতে 
বল! হয়। আদেশ অমান্য করলে ৭/৮ দিনের মধ্ো সমূচিত প্রতিফল পাবার 

কথাও বল! হয়। নদীধাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিরোধ গডে না তোলার 
আদেশপত্র পাঠান হুয়।১* 

১৯ তারিখেব যুদ্ধে তিতুমীরসহ প্রায় ৫০/৬, জন নিহত হুন, এদের 

৮ /10, 140, 84, 22. 11. 1831. 
৯:1৫, 140 70, 22. 11, 1831. 

১* নদীক্কার ম্যালিস্ট্রেট সরকারকে ২১.১১* ১৮৩১-এ এ সম্পর্কে জানান £ 
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মৃতদেহগুলি বাঁশের কেল্লায় অগ্নিংযোগ করে আলেকজাগ্ডার পুড়িয়ে দেন । 

জনা তিবিশ আহত হুন, সাড়ে তিনশোর মতো! লোককে বন্দী করা হয়। 

বন্দীদের সতর্ক গ্রহরায় প্রথমে বারাসাতে পাঠানে! হয়। আহত বন্দীদের 

জলপথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। 

২২. ১১, ১৮৩১-এ সরকারের অনুমতি দিয়ে মোট ৩৩৩ জন বন্দীকে আলিপুর 

জেলে পাঠানো হয।১১ অন্ত বন্দীদের থেকে তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থ! 

করতে বলা হয়। 

যুদ্ধের অবসানে নিধিচারে প্রচুর লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও, তিতুমীরের 
বেশ কিছু সহচর আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । অনেক চেষ্টাতেও 

এদের গ্রেপ্তার কবতে অক্ষম হয়ে, কলভিনের প্রস্তাবান্থ্যায়ী প্রধান কয়েক- 

জনকে ধরার জন্য ৩. ৪. ১৮৩২-এ সরকার পুবস্কার ঘোষণা! করেন । থে ১০ 

জনকে ধরার জন্ত পুরস্কার ঘোষণ| কর] হয় তারা হলেন £ 

নাম পুরস্কারের পরিমাণ 

মুসিরৎ শাহ, ফকির ২০০ টাকা । 

( যশোর থেকে আগত এই ফকির ছিলেন 

বিদ্রোহের একজন সক্রিষ নেতা ) 

শেখ উমীর ৫০ টাকা। 

হায়দার ৫€* টাক।। 

হাফিজুলা ৫০ টাকা। 

বারকিজুদ্দিন ওরফে বিশ্তু ৫* টাকা। 

করিম সর্দার ৫০ টাকা। 

আলি মহম্মদ ৫* টাকা। 
মইজুর্দিন ৩০ টাকা। 

দিল মহম্মদ ৩০ টাকা । 

করণ সর্দার ৩* টাকা 1১২ 

বন্দীদের মধ্য অনেককেই বিচারের পূর্বে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া! ছুয়। 

শেষপর্যন্ত মোট ১৯৭ জনকে ৫টি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচার কর! 
করা হয়। মূল অভিযোগ ৫টি হল 
৯১ 89798/4/1051 (01771781) 2০75. 1/6 80, 22. 11. 1831 

১২/৪৮/014০, 12 3, 4 1832. 
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অভিযুক্তরা তাদের বিরুদ্ধে আনীত দাঙ্গা ও গোলযোগের অভিযোগ 
অস্বীকার করেন। বিচারশেষে তাদের প্রতি যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তা হল; 

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ১ 

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ১১ 

৭ বছরের কারাদণ্ডে দপ্তিত ৯ 

৬ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৯ 

৫ বছবের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ১৬ 

৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৩৫ 

৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৩৪ 

২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ২২ 

অপরাধী হিসাবে সাবাস্ত অথচ দগ্ডগ্রাপ্ত নয় ৩ 

নির্দোষ হিসাবে মুক্তিগ্রাপ্ত ৪৪ 
১৮৯ 

বিচারের পূর্বে মৃত ৪ 

উন্মাদ বলে মুক্িগ্রা্ ১ 
কমিশনারের আদেশে মৃক্তিগ্রাণ্ ৩ 

মোট অভিযুক্ত ১৯৭১৩ 

১৩: 10/4, /40, 17, 5. ৪, 1833 
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এ মামলার সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট মুসলমান ল' অফিসার এ সম্পর্কে যে ফতোয়া 

দেন, তাতে ঘটনাবলী বিচার করে এবং দলপতি তিতৃমীরসহ অন্ধদের মৃত্যুর 
কথ। মনে রেখে, তাদের ভবিষ্তে কোনোরকম বিদ্রোহী হবার সম্ভাবন! নেই 
বলে, অভিযুক্তদের নবাইকে মুক্তিদানের সুপারিশ করা হয়।১ৎ 

ল” অফিসারের ফতোয়ার সঙ্গে কমিশনার মিঃ বারওয়েল একমত হতে 

পারেন নি, তিনি এদের শান্তিপ্রদানই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। তিতুব 

সেনাপতি মৃত্যুদগ্াজ্ঞাপ্রাণ্ত গোলাম মাস্থমকে নারকেলবেড়িয়ায়--যেখান 

থেকে তিনি তার দৌবাত্ময পরিচালনা করেছিলেন ফাঁসি দেওয়! হবে এবং 
অন্যদের সতর্ক করার জঙন্ক তার মৃতদেহটি ফাপিকাঠে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া 

হবে-_-এই বাড়তি নির্দেশটুকু তিনি যোগ করেন।১« 

(২) 

তিতুমীরের বিভ্রোহের চরিক্র 

তিতুমীরের বিদ্রোহের ঠিক চরিত্রটি কি সে বিষয়ে সেকাল থেকে একাল 
পর্বস্ত মতানৈক্য চলে আসছে। ব্যাপারটা যে নিছক সাম্প্রদায়িক একটা 
হাঙ্গামা একথা বলার মতো লোকের অভাব কোনোকালেই হয়নি । স্বয়ং 

কার্প মার্কস বারাসাতের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহকে তিতুমীরের নেতৃত্বে ধর্মান্ধ 
মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন।১* 

এ যুগের একজন প্রখ্যাত গবেষক ভ: এ, আর. মালিক তিতুমীরের সংগ্রামের 

পুজ্ঘান্্পুঙ্খ বিবরণ দিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন : যেহেতু জমিদার এবং তার 

১৬ 1916 

১৫ মিঃ বারগুয়েল ১৪, ৯. ১৮৩২-এ লিখছেন, 

“| ৬/০৪1৫ 00170911) 019 011501)817 311018) 118500115 1০. 19, ৬10 

9006819 ৬৭091 0176 581100101) 01 19910০ 11691 10 118৬৪ 1188 060 1116 
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(811091 ১81191) 019 50901 1701) ৬/1161009 185 08171190 01118 09101901811018, 

৬4179181018 994৮ ৪10810 09 6%009580 018 9800০01858৪ ৬/8171109 00 
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কর্মচারীরা সবাই ছিলেন হিন্দু--এটাই ম্বাতাবিক যে তিতুর অনুচররা সমগ্র 
হিন্দু সম্প্রদায়কেই নিজেদের শক্র হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এইভাবে 
একটি ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে এটি একটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক 
ব্যাপারে বূপাস্তবিত হয়।১* ভূপেন্্নাথ দত্ত এটিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
মূনলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাচ্ছি হিসাবে চিহ্নিত কবেছেন। তাহলে তিতুমীর 
কি নিছক একজন 'ধর্মীন্ধ' বা ধর্োন্সন্ত মৃসলমান'- না! কি সরকারি 

আমলাদের কথামতো তিনি একজন 'দস্থা' বা "ডাকাতদের সর্দার' ছাড়া 

আর কিছু নন-_এটুক বললেই তার সব পরিচয় রা? ব্যাপারটা বোধহয় 
ঠিক-তা নয়। 

বিদ্রোহের অবসানে কঙ্গতিন সাহেব ১৮৩২ শ্রীষ্তাবে এই বিদ্রোহের কারণ « 
প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে তিতু সম্পর্কে 

লেখেন ঃ 

তিতু টাদপুরের ( নারকেলবেড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণ পূর্বে ) বাসিন্দা, 
সাধারণ গ্রামবাসীর চেয়ে তিনি একটু সঙ্গতিপন্ন। একসময়ে তিনি ছিলেন 

দুরধ্ধ, একাধিকবার তীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়, একবার তিনি 

শাস্তিও পান। বছর আষ্টেক আগে দিল্লীর রাজ পরিবারের একজনের সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়, তাব সঙ্গে তিনি মক্কা যান। সেখান থেকে ফেরার বছর 

খানেক পর প্রেকে তিনি ধর্মপ্রচারক ও ধর্মসংস্কারকের ভূমিক। নেন। তার 
৩/৪০* অন্পগামীও হয়, এদের সঙ্গে অন্ত মুসলমানের কোনে! সম্পর্ক ছিল ন|। 
সাজ-পোবাক আরুতি-প্ররূৃতির দিক দিয়ে অন্য মুসলমানদের থেকে তারা 

'ছিলেন পৃথক | নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে ব্বসশ্প্রদীয়ের কারুর সঙ্গে তীর 
একত্রে ভোজন করতেন না, বা মেলামেশাও না।১৮ 

তিতৃমীরের প্রচার ছিল একেবারে নুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
'তিতুমীরের সমকালে বাঙালী মুসলমানসমাজে হিন্দুয়ানির ব্যাপক অন্গগ্রবে 

ঘটে। “অনেক নও-মুসলমান ছূর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেবৰেখীরি” 

পূজায় ও কুসংস্কার পালনে অত্যন্ত থাকে ; আবার অনেকে সুবিধার ্ 

সেগুলিকে ইসলামী পৌষাক পরিয়ে ধর্মীয় মর্ধাদায় উন্নীত করতে থাকে? মু 
বরকত, ওলা-বিবি, শীতলা বিবির পুজা! দেওয়া, নিরী দেওয়া (হুরিলুটটের 

১৭ 191/11517 20110) 210 1119 1/115111)5 /718917061. 2০ নিত 11811180192, 
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মতো ), তবকরুক ( প্রসাদ ) বিতরণ করা মৃসলমানদমাঁজে গ্রচলিত হয়ে যায় । 

কোরয়ানের আয়েত লিখিত কিংবা হিন্দু ধর্মের মন্ত্র লিখিত তাবিষ ( কবচ ) 

পরার প্রথা, কেরা বসন্ত মহামারীর সময় হিন্দুর অস্থকরণে মাটির পাঁজর এসব 

আয়েত বা মন্ত্র লিখে বাঁডির দরওয়াজায় টাঙান, তেলপড়া, শনপড়া পাণিপড়া, 

কালোজিরা পড়া প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ চলিত হয়ে 
ওঠে ।”১৯ একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসাবে এমব বাশীপাব দেখে তিনি চিস্তিত 
হয়ে উঠলেন। তারিখ-ই-মহম্মদি আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ এবং 

শ! ওয়ালিউল্লার মতবাদ প্রচার করে গ্রামীণ মুঘলমানসমাজকে তিনি আত্মস্থ 
করে তুলতে চাইলেন। পীরের পূজা করা বাঁ দরগা নির্মাণ করার 
অপ্রয়োজনীয়তা ও সেই সঙ্গে টাকা ধার দিয়ে সদ নেওয়া, আনন্দোৎসবে 

বাগ্ঠোন্দম করা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও তিনি প্রচার করতে লাগলেন। এর 

ফলে একদিকে ধর্ম ব্যবসায়ীবা, অন্তদ্দিকে বিত্তবান মুনলমানর সন্ত্রস্ত বোধ 

করতে থাকলেও, দরিদ্র মুসলমান রুষকপমাজে তার প্রভাব দিনদিন বাড়তে 

থাকে । আশপাশের হিন্দু জমিদাররাও বাপারটাকে ভালোচোখে দেখলেন 

না। মুসলমান সমাজের এই আভ্যন্তরীণ মতান্তরের স্থযোৌগ পুরোমাতাঁয় নিয়ে 
এই সুযোগে হিন্দু জমিদার নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ও উপরিহছিসাবে 

কিছু লাভের কড়ি কামাতে চাইলেন।২* তারাগুণিয়ার বামনারায়ণ নাগ, 

কুড়গাছির মহিলা জমিদারের প্রতিনিধি, নূরনগরের গৌরপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি 
জযিদাররা নানাভাবে তিতুমীরের মতাবলম্বীদের উত্যক্ত করতে থাকেন। 
এ বিষয়ে সবাইকে টেক্কা! দেন পুঁভার জমিদার কৃষ্দেব রায়। তিনি তিতুতব 

মতাবলম্বীদের দাঁড়িগ্রতি আডাই টাকা খাঁজন! ধার্য করেন, এবং যারা তা দেয় 

১৯ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ £ সংস্কৃতির রূপাত্তর, আবছুল মওুদ, পৃ. ৩৯২-৩। 
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না তাদের শাঞ্তি দেন। তিতুখীর এর বিরদ্ধে প্রতিকোধ গড়ে তোলায় 
কষ্ণদেব রায় তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রায় ৩** লোক নিয়ে 
নর্পরাজপুরে হামলা চালান ও আগুন ধরিয়ে একটি মসজিদ ধ্বংল করে দেন। 
উভয় পক্ষই নালিশ করেন। তাত্তকারী দারোগা নির্পজ্ঞভাবে 2জমিদারপক্ষ 

অবলম্বন করায় ম্যাজিস্্রেট ভাবে থাকারু মূচলেক1 নিয়ে উভয়পক্ষকে খালাম 

দ্বেন। খালাস পেয়ে ১৭৯৯-এর সপ্তম ক্ষাইনের স্থযোগে জমিদারর! তিতুর 

অনুচরদের ওপর যথেচ্ছাচার চালাতে থাকেন। অন্থদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের 

রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে কলকাতা গিয়ে তিতুমীরের লোকেরা বিফল 
মনোরথ হন। 

হত্সে তিতুমীরের ধারণা জন্মায় ইংরেজের আদালতে তারা! সুবিচার 

পাবেন না। সেইঞ্জন্য অত্যাচারীকে শিক্ষাদানের ভাব তিনি ন্বহস্তে গ্রহণ 

করেন। তার আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হন কৃষ্ণদের বায়। ৬ নভেম্বর পু'ড়া 
আক্রমণ করে তিনি গোহত্যা করেন, মন্দিরে গোরক্তলেপন করেন। মন্দিরে 

গোরুর মাংস টাঙিয়ে রাখেন, এবং ফেরার পথে হাট লুট করেন। পরের 

দিন লাঁউঘাটি আক্রমণ করে সেখানেও গোহত্যা করেন--সংঘর্ধ বাঁধে, সংঘর্ষে 

কয়েকজন আহত ও নিহত হন। এরপর তার1 এ অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য 
করতে থাকেন। ৮ থেকে ১৫ই নভেম্বর--এই সময়কালে তাদের শক্তি ও 

সাহম ছুই-ই বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তারা কর্তৃপক্ষের তোয়াক্কা না করে 

কাজ চালাতে থাকেন ।২১ 

তিতুমীর তাঁর আক্রমণ শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে পীমীবদ্ধ না রেখে 
গ্রাম বাংলার আর এক বিভীষধিক] নীলকরদের বিরুদ্ধেও তাকে ছড়িয়ে দেন। 

উন্নিশ শতকের প্রথম থেকেই 'নীল বাদরের' অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
জোর করে সেবা জমিতে নীলচাষ করতে বাধা করা, জমি মাপজোকের সময় 

কারপাজি করা, নীলকুঠচিতে নীল জম! নেবার সময় প্রজা! ঠকানো, 
নানাগ্রকার শারীরিক নির্ধাতন প্রভৃতি প্রজাদের নিত্যপ্রাপ্য ব্যাপার হয়ে 

দাড়ায়। -১৮৩০-এর কুখ্যাত পঞ্চম আইডল দাদন গ্রহণকারী কষকের পক্ষে 

২১ 6101) 811 00 019 150) 01 016 710111) 0191 16771817790 01801811% 

47101988170 11) 10601009818 810 001810091)09...800170 11) 81101 11) 01281 

90119170101 911 800180118$, 7891778/ //0/0/5| (07/7771781) ০079. 110, 5, 

3, 4, 1832. 
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নীলচাষ না করা আইনবিরদ্ধ ঘোষিত হওয়ায়, খ্াত্যাচার সব মাত্রা ছাড়ায়। 

যে এলাকান্ন তিতুমীরের প্রভাব প্রতিপত্তি, ২৪ পরগণা আর নদীয়ার সেইসব 
অঞ্চলে ছিল অসংখা নীলকুঠি। এই অঞ্চলে নীলকররা বছরের পর বছর 
নিরীহ কষকদের ওপর যে অত্যাচার করে চলেছিলেন, তারই প্রতিবিধানে 

এগিয়ে এলেন কৃষক নেতা তিতুমীর। একের পর এক নীলকুঠি ভক্ীভৃত 
হতে থাকে । দাদন গ্রহণের কাগর্জসত্র নষ্ট করে কৃষকলমাজকে বাঁচার 

পথ দেখানোর জন্য একের পর এক নীলকুঠি আক্রান্ত হতে থাকে । নীলকর 
সাহেবর! শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, কেউ কেউ ( যেমন হেনরি ব্রগুড ) ভারতের 

অধীশ্বর হিসাবে তিতুমীরের পক্ষে নীল বোনার অঙ্গীকার করে অব্যহতি 
পান। 

এমন একজন মানুষ--যিনি সর্বহারা মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে 

রুখে দাড়ানোর শিক্ষা দেন, বাচার পথ কি তা দেখিয়ে এবিষয়ে তাদের 

উদ্ধদ্ধ করে তোলেন, তাঁকে দমন করার জন্য নদীয়া, ২৪ পরগণার জমিদার 

ও নীলকরর! শাসকশ্রেণীর সাহায্যার্থে অর্থ ও লোকবল নিয়ে এগিয়ে আসবেন 

এটাই ন্বাভাবিক। বারাসাতের জয়েপ্ট ম্যাজিত্রেটে আলেকজাগ্ডার 

বিদ্রোহীদের দমন কবতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অন্তগামীদের 

মনোবল বাঁড়ানোর জন্য তিতুমীর কোম্পানির রাঁজত্বের অবসানের কথা 

ঘোষণা করেন এবং কর আদায় করতে থাকেন। কালী প্রসন্ন মুখোপাধায়, 

প্রাণনাথ চৌধুরী ও অন্যান্ত প্রধান জমিদারদের কাছ থেকে কর চেয়ে যে 
পরোয়ানা পাঠানো হয় তাতে বলা হয় £ 70013 ৫০০০০ 15 107 8162 

1০ ০৫ 10৩62) 20100001090 7 905 17086 1107610 10120601961) 

861১0 81811) টা 0৩ 2107. 16 900 9900 £181209 7০0৮, 9911 9৩ 

01501061519760 00 05 010561706, ৪110 0০0: 0166 56218 16৬6106 
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৬11180975, 01 009 10010095$6 ০01 09500$110 £16 7900108 01 1176117 ০0৬1 

৫9015, 8181 71615 ৬/81001 08500100101 010 7101 58917, ৬/9 1786 176810০ 

00 058 016 ০১19০1 01 009 70180698... -7178 00৮৫, 0829166, 24. 11, 1831. 
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5০৪. 91806. 088: 4178 500১ 06৩6০:-0601, ব্যাপারটা ক্রমেই 

প্রকাশ্ত বিপ্রোছের চেহারা নেয।২* 

আলেকজাগাবের পরাঞয়ের পর নদীয়ার ম্যাজিষ্রেট মি: শ্মিথ ও তীর 

নীলকর বন্ধু মিঃ এগু,স বিজ্রোহীদের দমনে অগ্রসর হয়ে পরাছিত হয়ে 
কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পাপিয়ে বীচেন। অতঃপর মিপ্লিটরি তলব করা 

হয়। কামান, বন্দুক, অশ্বারোহী, পদা'তিক। গোলন্দাঁজ সৈম্তের এক সথসজ্জিত 
বাহিনী বিদ্রোহীদের দমনে পাঠানো হয়। ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১ গ্রাম্য 

অন্্রশস্ত্রে সজ্জিত তিতুমীবের সঙ্গীরা নারকেলবেডিয়ার প্রাস্তরে নির্ভয়ে ইংরেজ 
সৈস্ের মুখোমুখি হয়ে প্রতিরোধ গডে তোলেন। ঘণ্টা! দেড়েক লড়াই চলার 
পর সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে পডে। তিতুমীরমহ জনা পরধশাশ নিহত, বেশ 

কিছু আহত ও প্রচুর মানুষকে বন্দী করা হয়। আলেকজাগ্াব যুদ্ধ শেষ 

হবাব পর তিতুমীবের মৃতদেহ আগুনে পুডিশে দেবার নির্দেশ দেন-_-পাছে 

গ্রামবাপীর1 তার মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে শহীদের মর্ধাদায় তাকে সমাধিস্থ 

করেন ।২£ 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদাধিক হাক্ষামাব মধা দিয়ে এই বিদ্রোহের 

হুত্রপাত। বিদ্রোহের স্চনাষ এমন কিছু কাজ তিতুমীর এবং তার সঙ্গীর! 
করেছেন ( যেমন গো-হুতা], মন্দিবে গোরক্ত লেপন, ব্রাহ্মণের মুখে গোমাংস 

প্রদান ) যাকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রস্থত না বলে উপায় নেই। তবে 

তিতুমীরের সমর্থনে আমর! এট্রকু বলতে পারি, হিন্দু জমিদার তার 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার (যেন দাড়ির ওপর খাজনা নির্ধারণ, মসজিদ 

ধ্বংস করা, তিতুব অন্চরের মুখে শৃকরেব মাংস প্রদান) পরই তিনি 
হিন্দুদেব ধর্মবিখবামে আঘাত করেছিলেন । 

২৩ পুডার ঘটনার পরই তারা 00911 01001811190 01881798185 718916159 

0016 ০০10৬, 85589101119 0181 0106 7১91190 ০1 009 8111191) 1019 189 

9900119৫, ৪10 0181 116 11811011809818 1701) ৬/1)01 016 £€101151 180৫ 

180109611, 4916 (15 1101001 ০0৬/177913 01 019 81)10666, -897081 ৬//00/0/81 

(01/177179/) ০০075. 140. 11, 5. 8. 1833. 

২৪ এ সম্পর্কে কমিশনার মিঃ বারওয়েলকে তিনি জানান £ 
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সত্যের প্রয়োজনে এটাও বলা দরকার যে, সব মুসলমানই তিতুকে ভালো 
চোখে দেখতেন না। তিতুমীর এবং ভার অগ্চগামীদের প্রভাব খর্ব করার 
জন্য রক্ষণশীল মুসলমানরা! হিন্দু জমিদারদের শরণাপন্ন হন।** উচ্চপ্রেণীর 
মুসলমানদের প্রতি তিতুমীরের মনোভাবও মোটেই প্রসন্ন ছিল না। স্বসন্প্রদায়- 

ভুক্ত নয়, এমন মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর কোনে! সংকব রাখতেন না একথা 
আগেই বলেছি। হাণ্টার সাহেব পরিষ্কার লিখেছেন : 

£প0৩% 5৩1৩ 60811 1১1660170৩৩ 88512980209 

1৬001)9172009027 ৬100 ৬০০12500101) 00511 9০০৮.২৩ 

পুঁডা আক্রমণ করে তিতুমীর বেছে বেছে শুধু হিন্দুদেরই আক্রমণ করেন 
নি, “যে সকল মুসলমান তাহার দলভুক্ত হয় নাই, তাহারাঁও নানারূপে 
লাঞ্ছিত হুইয়াছিল।'_ একথা শুধু বিহারিলা'ল সরকারই লেখেননি, অপ্রকাশিত 
সরকারি নখিপত্রেত এর সমর্থন মেলে। শুধু তাই নয়, পুভার ঘটনার 
কয়েকদিন পরে তারা শেরপুরে একজন ফকির ও ইয়ার মহম্মদ নামে একজন 

সন্ত্রস্ত মুসলমানের বাড়ী লুট করেন তাঁও আমরা জানি। অর্থাৎ এটা পরিফার 

বোঝা যাচ্ছে, তিতুমীরের অংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম নয়। 
তাহলে তিতুর সংগ্রাম কার বিকদ্ধে? 

তিতুমীর যে সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন, ত! অত্যাচারী শোষক 
শ্রেণীর বিকদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষকসমাজের স্বতস্ফে্ত সংগ্রাম। সাস্প্ 
দ্ায়িক হাঙ্গামার মধ্যে এই বিভ্রোছের নুত্রপাত হলেও বিদ্রোহ যত্তই অগ্রসর 

হয়েছে ধর্মীয় আওতা থেকে বেরিয়ে এসে তা ব্রিটিশ শাসক, স্থানীয় 
নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।২" তিতুমীরের অন্নচররা 
সবাই ছিলেন ২৪ পরগণ! ও নদীয়ার দরিন্র কষক- দীর্ঘদিন ধরে জমিদার ও 
নীলকরের হাতে যে দুঃসহ অত্যাচার ভীবরা সা করছিলেন-তীদের সেই 

অবরুদ্ধ ক্ষোভকে কাজে লাগান তিতুমীর, ফলে তিতুমীরের নেতৃত্বে তারা 

২৫ /7196017 01 119 /818101110/91778171 //7861708/, 81, 0, 81119 0] 10181, 

0,1৬1 

২৬ 4 51811911681 48020017107 89709/ (1/0/ 7 ), ৬/, ১৬/,11017151 ৮, 114, 

এই একই কখার পুনরাবৃত্তি হান্টার তায় “1176 (70181) 11158177815 “(27৩ €৫, 

10706811672) গ্রন্থে করেছেন। 

২৭ তিতূমীরের ধর্ম ও বিদ্রোহ, বিনয় ঘোব, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮০ পৃ, ২০। 
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শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় মামিল হন।২* সমকালেই হাজি 
শরিয়ৎউল্লার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে ফরাঁজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন 
হিসাবে শুরু হয়ে শেষপর্যস্ত জমিদার ও নীলকবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত 
হয়। তিতুমীরের আন্দোলনের সঙ্গে ফরাজি আন্দোলনের কিছু কিছু মিল 
থাকলেও শরিয়উল্লা বা তার শ্বনামধন্ত পুত্র দুদু মিএণ কেউই তিতুমীরের 
মতো ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি। 

তিভুমীরের প্রভাব সমাজের একেবারে নিয়স্তরে খেটে খাওয়া মাষের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্ত বিত্তবান লোকদের সঙ্গে এ বিদ্রোহের কোনো 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না- একথা কলভিন তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টই উল্লেখ 
করেছেনঃ 

“629 58088500079 00 0৩ 2016 (0 58১ 81১10 00 10) ০006- 

500০৩ 0১56 09৩ 01809002006 ৬28 60015 ০015 1008]) 2100 23 দি 

25 1৩89105800৩ 177015100815 10100105115 ০0 80100101775651) ০02001 

26017 1012. ৬51 0217019012176 00215009105 5081051) 2 

৩0০90100021] 01 01586 +/৩1৩ 17119191597)0 01 0৩000) [00:000 

০106 3818866 810 019 6%/ 01 096 20301001716 ৬1118658 ০৫ 00৩. 

[00068 01801068730. ৬1৩1৩ 17616] 00120001) 2২9068১ /৩৪ ৮৩1৪ ৪770 

00075 ০4 036. 7708 010107215 0185553 ০1 170/1191700609) 

70010019002. ,.১২৯ 

সয়কারও কলভিনের রিপোর্ট পড়ে মন্ধ্ট হয়ে এই অভিমত প্রকাশ 
করেন 

“618 8150 98019506075 0০0 1527) 0056 000 06150 01 ৮6৪10 

২৮ কা্টওয়েল ,শ্মিখ ব্যাপারটাকে শ্রেণীংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন। ভার ভাষায় 
“০০609 81811 ৬85 ৪ 76116 01885 81700016, 8110 0106 ০001117)011)8118116 

001105101 01 0106 158006 6৪170018160, 178 10৬91911780 1159 ০018 

16119108/5 109০0109৮, ৪9 01853 ৪1101990195 111 218-110081118118010 ৪090191 

19৬8 0161) 00179; 06006 (01891) 1911010088 1 5/৪85 701 ০0071111)181181, 

1100817 /81817 /7 17018, ৮1, ০ 51710 (৮81015, 1983) ০,189. 

»£91081//01018/ (01//771176/) ০075. 040, 5, 3,4,1832, 
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0: 60151061860 8) 05 0000৮ 0017160 016 [780126778,5৬ ০ 

আঁষলে ক্ষুধা এবং দারিভ্রাকি্ট মাছষ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীচার পথ 

খুঁজে পেতে চেয়েছিল । আশ্চর্ধের বিষয়, সেকালের অত্যন্ত গৌড়! রক্ষণশীল 

পত্রিকা "জন বুলে'র চোখে ব্যাপারটা ধর! পড়েছিল। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট 

হিঃ স্মিথের সঙ্ষে তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য 

করে, ধর্মীয় উন্মাদনার সঙ্গে এ বিভ্রোহের কতখানি সম্পর্ক আছে তা 

ংশয়স্থস, আদলে অনাহার আর দারিস্ত্রোর তাঁড়নাই এই বিদ্রোহের 
কারণ ।৩১ | 

তিতুর এই বিদ্রোহ মেকালে কতখানি জনসমর্থন লাভ করেছিল সেটাও 

দেখ! দরকার তিতুর বিদ্রোহাঞ্চলের দরিদ্র নিপীড়িত মাম্ষরা তিতুকে 

ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিলেন । নধীয়ার ম্যাজিষ্রেট মিঃ ন্মিথের সাক্ষা এ 

বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ১৭ নভেম্বর বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হবার পর তিনি 

সরকারকে জানান £ | 

806 57156 1 15255 10586]1 ৬710568850. 0105 80100 16801000010 

8170 (81380019701 ঠ113 10031 60201017675 000) ০1 2067) 

75086 72107706158 00010 206 178৬৩ 15677 1653 0৮80) 1000 ০: 1500, 

8 1802%4 814 611 016 58710870775 51012484 [189৩ 00068108000 

109101576 016. 20096 01851006 150158605101) 00 30৬৮. 01 ঢা 

8199010106 7760658810 101 01010108200 6006162207৩ 

সুধু আশপাঁশের গ্রামবাণীরাই নয়, তৎকালীন মুলমানসমাজের একাংশ 

তিতুমীরের বিদ্রোহকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেননি। ব্যাপারটা খুবই 

স্বাভাবিক । কারণ এই সময় বাংলাদেশে সৈয়দ আহমদের রীতিমতো প্রভাব 

ছিল। তার শিষ্যরা স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীরের বিদ্োহকে নৈতিক সমর্থন 

৩০/870., ৭০, 7 3:41832 

৩১ 1015 ৫0980181 10৬/ 1)0%/ 181 01081101511) 1085 81071111900 0০ 

৬10 015 01500108108, 11 1817817 56815 10 118৬9 811591 10] 

89$01016 ৬৪16 ৪04 5181480101০ /011 9011 16101110690 11) 016 0০৬ 

08529119. 21.11.1831. 

৩২ 897091/401618/ ( 01777117981) ০০75. 1৭০, 84, 22,11.1831, বক্রাক্ষর 

আমাদের । |] 
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জাঁনিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তিতুমীরের বিদ্্োহাঞ্চলের কলিঙ্গা থানার দায়োগা 
ছিলেন সৈয়দ আহমদের মতাঁবলম্বী। তার সঙ্গে সম্ভবত বিতরোহীদের 
যোগাযোগ ছিল, এবং যতক্ষণ সম্ভব চুপচাপ থেকে তিনি বিষ্োহীদের সাহাষা 
করেন।৩* মুসলমানসমাজের তিতুমীরের বিদ্রোহের প্রতি এই সমর্থন 
কতখানি ব্যাপক এবং বিস্তৃত ছিল তাঁর পরিচয় পাই ৫ ডিসেম্বর, ১৮৩১-এ 

রিফর্মারে প্রকাশিত একটি সংবাদে £ | 
1৩ 21৩ 23000181760. 6০ 16210 01268 14590020 ১1016ঠি 1 00৩ 
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৩৩ কলভিন তার রিপোর্টে কলিঙ্গার দ্ারোগার সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগের কথা 

বলে মস্তবা করেন, 149 1785 01 6001789 0891) 01811018564 1701) 01109, 81৫1 

011 190191 01186 1180 791 019 1168815 01 01151110 117 17109 

86৬৪161, 867081/1010181 €07/7117781) ০০015. 710, 5, 3,48,1832, 
৩৪ 71759 59107156/ 5.12,1831, 16011715010 06 £81800 )08/1781, 

718% 1832. 0,148. 
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মুসলমানসমাজের একাংশের তিতুমীরের প্রতি এই সমর্থনের জন্তু 

'ভবিষ্বাতে কোনো! মুসলমানকে এদেশে থানাঁদার নিযুক্ত না করার জন্ত ধর্মসভা*র 
সুখপত্র “সমাচার চন্্িকা” সরকারের কাছে কাতর আবেদন জানায়।* 

শুধু মুললমানরাই নয়, হিন্দুসমাজের একাংশ তিতুমীরের বিদ্রোহকে 
সমর্থন করতেন। তিতুমীরের সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছু' একজন হিন্দু ছিলেন। 
গুধু নিরক্স হিন্দু কষকরাই নয়, ভূষণার জমিদার মনোহর রাও নানাভাবে 
তিতুমীরকে সাহায্য করেন বলে শোনা যাঁয়। 

তিতুমীরের এই অভ্যুত্থান আকম্থিক কোনো ঘটনা নয়। কলভিন যাকে 

“দরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করেছেন, তার প্রপ্তাতি 

ভার ৩ বছর ধরে করে আসছিলেন-একথা নদীয়ার ম্যাজিই্রেট মিঃ শ্মিথ 

স্পষ্টই বলেছেন।*৬ কলভিনের কাছে সাক্ষ্যদীনপ্রসঙ্গে নারকেলবেড়িয়ার 

অনেকেই বলেন, তিতুমীরের অন্চররা দীর্ঘদিন ধরে সরকারবিরোধী 
পরিকল্পনার আলোচনা করতেন।ত* হয়তো তিতু এভাবে ধীরে ধীরে 
নিজের ক্ষেত্র গুস্তত করছিলেন, প্রভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, 

বছিঃপ্রকাশ ঘটতে আরো কিছু সময় লাগত। কিন্তু জমিদারদের অত্যাচার 
তিতুকে যবনিকার অন্তরাঁপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। তিতুমীরের 
সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এইটাই যে, তিনি বাংলার অশিক্ষিত 'নিপীভিত 

কষকসমাজকে জমিদার-নীলকরের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজরাজের সঠিক চরিত্রটি 
বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুথ সংগ্রামে জনগণের 
একাংশকে উদ্ধদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যখন গদগদকঠে 

এদেশে ব্রিটিশের আগমনকে বিধাতার আশীবাদ হিসাবে গণ্য করে শ্বেত- 

প্রভুদের পদলেহনে ব্যন্ত, ঠিক সেইসময়ই নি ব্রিটিশবিরোধী 
ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 

৩৫ শি 0186 01915 [৪9৮ 109 100 1100990011781) 11811180815 91191 

৪ 116 চ16510910 01 11 176 ০0010 :...৮/5 108৬9 69001958590 119 

00011110179 01 11081/ 01 0101 011611161, 07 বি81918, 016 77091901018 ০1 

086 6080170, ৬111 06118111915 11081) 11710 ০০798061816101, 76810০. 

ঠ6817 581780981 0701/701//8, 19111090111 0169 4117018 08291191, 

22,121831. 
৩৬ 89/1081//01018/ ( 07177/1761) ৫০015. 1/0. 50, 6,12,1831 

৩৭ 1010, 1০, 6, 34, 1832. 
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তিতুমীর ও তীর বিদ্রোহ সম্পর্কে আজ অনেক কথ বল! যায়। বাজ- 
নৈতিক চেতনা বলতে যা বোঝায় তিতুর তা ছিল না। ধর্মের দিকে তিনি 
একটু বেশি ঝুঁকেছিলেন-ফকিরদের প্রতি তার অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা 

তারই প্রমাণ। গেরিল! যুদ্ধকৌশল তিতুমীর জানতেন না, শক্তিশালী 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াটা! যে নিরর্থক--এ বোঁধ 
সম্ভবত তার ছিল না। এসবই সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় লতা, উনিশ 

শতকে এই মান্ুষটিই প্রথম নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কখে 
দাড়াতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিদের বক্ত 
দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । তাই তীর বিদ্রোহ বার্থ হলেও, বিদ্রোহের শিক্ষা! 
ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না। 
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